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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-08-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina SZTUM

Powiat SZTUMSKI

Ulica REJA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość SZTUM Kod pocztowy 82-400 Poczta SZTUM Nr telefonu 55-277-79-83

Nr faksu 55-277-79-83 E-mail biuro@darsztum.pl Strona www www.darsztum.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-08-22

2004-12-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 17043567700000 6. Numer KRS 0000127529

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

Krystyna Szafrańska Prezes Zarządu TAK

Anna Lewandowska V-ce Prezes zarządu TAK

Alicja Klewicz Członek Zarządu TAK

Antoni Gałecki Członek zarządu TAK

Jolanta Belcarz-Dzikowska członek zarządu 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

Inga Murawska Przewodnicząca TAK

Zbigniew Zwolenkiewicz Członek TAK

Mirosława Szpalerska Członek TAK

Zygmunt Smoliński Członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM "DAR SERCA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Niesienie ulgi w cierpieniu i poprawianie jakości życia osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz udzielanie 
wsparcia ich rodzinom.
CELE:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach 
usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie 
zdrowia;
2. Sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej, i 
społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz 
opieki nad rodzinami tych pacjentów;
3. Zapewnienie opieki osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym 
przez udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitację;
4. Poprawienie dostępności do usług zdrowotnych i opiekuńczych osobom 
nie wymagającym hospitalizacji, a potrzebującym kontynuacji opieki 
lekarskiej pielęgniarskiej, rehabilitacji oraz wsparcia w samo-opiece i 
samo-pielęgnacji;
5. Pomoc osobom niepełnosprawnym w możliwej do osiągnięcia 
sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, a także  w adaptacji do 
zmiany warunków ich życia spowodowanych chorobą i 
niepełnosprawnością; 
6. Uwrażliwianie mieszkańców środowiska lokalnego na potrzeby osób 
niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych,  przez  edukację,  
współpracę oraz  działalność charytatywną i wolontariat;
7. Wyrabianie właściwych nawyków prozdrowotnych przez edukację 
zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia i podejmowanie działań 
profilaktycznych;
8. Kształcenie osób wykonujących zawód medyczny oraz innych 
wspomagających działalność zdrowotną i opiekuńczą.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Realizacja celów statutowych polega na świadczeniu usług zdrowotnych i 
opiekuńczych w warunkach domowych, ambulatoryjnych i całodobowych. 
Są to usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne, lekarskie, terapeutyczne, 
pomoc psychologiczna i inne. Prowadzimy również wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego i pomocniczego. Prowadzimy edukację zdrowotną dla 
naszych podopiecznych oraz ich rodzin. Współpracujemy z samorządem 
lokalnym (gminnym, powiatowym, wojewódzkim) w ramach realizacji 
zadań zleconych. Promujemy i organizujemy wolontariat. Promujemy 
działalność Stowarzyszenia z wykorzystaniem strony internetowej i innych 
środków.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

NIE DOTYCZY

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

1106

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" w Sztumie jest organizacją pożytku publicznego, non-profit. Do 
statutowych działań Stowarzyszenia należą:
a) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz.U z 2015 Poz.618,788 i 905 z późniejszymi zmianami,
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
d) promocja i organizacja wolontariatu,
e) działalność charytatywna.
Działania Stowarzyszenia dotyczą głównie Powiśla, czyli powiatu sztumskiego, malborskiego oraz powiatu kwidzyńskiego. 
zajmujemy się działalnością zdrowotną i opiekuńczą na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Usługi nasze 
świadczymy w warunkach domowych, ambulatoryjnych i stacjonarnych. W skład zespołu świadczącego te usługi wchodzą: 
lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, masażyści, terapeuci zajęciowi, opiekunowie medyczni, psychologowie, logopeda, 
opiekunowie środowiskowi oraz wolontariusze. Naszą działalności prowadzimy w formie nieodpłatnej oraz odpłatnej.
Usługi nieodpłatne:
1. Realizacja usług zdrowotnych w ramach umów z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to:
- opieka paliatywna i hospicyjna
- opieka długoterminowa domowa
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku rehabilitacji dziennej
2. Realizacji usług opiekuńczych na podstawie umów z samorządem lokalnym. Są to:
- Dzienny Ośrodek Wsparcia dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- Usługi opiekuńcze w ramach projektu " Siła Współpracy"
- Opieka Wytchnieniowa w formie opieki całodobowej zgodnie z umową zawartą z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Sztumie
- realizacja projektu " Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" 
Usługi odpłatne:
1. Opieka dzienna dla osób starszych i niepełnosprawnych.
2. Opieka całodobowa dla osób starszych i niepełnosprawnych.
3. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

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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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

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Są to usługi zdrowotne na podstawie umowy z 
Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu 
zdrowia w Gdańsku. Jest to działalność 
fizjoterapeutyczna. W ramach tej działalności 
prowadzimy rehabilitację dzienną w ramach 
Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. Świadczenia w 
ramach tej usługi polegają na kompleksowej 
rehabilitacji narządu ruchu z uwzględnieniem 
rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych, 
neurologicznych, reumatologicznych 
pulmonologicznych oraz onkologicznych. Z 
naszych usług w roku 2021 skorzystało 356 osób.

86.90.A 0,00 zł

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Usługi na podstawie umowy z NFZ. Są to 
świadczenia :
1. W zakresie opieki paliatywnej.
Tą formą opieki objęte są osoby nieuleczalnie 
chore po zakończonym procesie diagnozowania i 
leczenia. Opieka polega na zapobieganiu i 
leczeniu bólu oraz  innych objawów 
somatycznych, wspieraniu psychicznym i 
edukacji zdrowotnej chorego i rodziny. Z tej 
formy pomocy skorzystało 123 osoby.
2. Opieka długoterminowa domowa. 
Świadczenia w ramach tej usługi polegają na 
poradach pielęgniarskich i wykonywaniu 
zabiegów zgodnie ze standardami usług 
pielęgniarskich, zapobieganiu powikłaniom 
spowodowanym długotrwałym leżeniem w 
łóżku, edukacja pacjenta i rodziny. Z tej formy 
skorzystało 55 osób.

86.90.C 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach tej usługi świadczymy:
1. Dzienny Ośrodek Wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych i starszych na podstawie 
Umowy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej W Sztumie. Skorzystało 17 osób.
2. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi. Opieką zostało 
objętych 11 osób.
3. Projekt UE " Siła Współpracy" polegający na 
zwiększeniu dostępu do usług społecznych dla 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zna obszarze Miasta i gminy Sztum. 
Skorzystało 27 osób.
4. Projekt rządowy "Opieka Wytchnieniowa" 
realizowana na podstawie umowy z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
Usługa polega na objęciu opieką całodobową w 
Ośrodku w Czerninie . z tej formy opieki 
skorzystało 5 osób.

88.10.Z 0,00 zł
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30 662,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 468 267,54 zł

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) 3 391 542,03 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 634 182,73 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 170 401,40 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 586 957,90 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Przewlekle Chorym "Dar Serca" od lat 
prowadzi ośrodek Rehabilitacyjno-
Opiekuńczy w Czerninie przy ul. Reja 12 W 
ośrodku świadczymy usługi opieki 
całodobowej i dziennej dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. Naszą misją jest 
poprawa jakości życia poprzez pomoc w 
możliwej do osiągnięcia sprawności 
fizycznej, psychicznej i społecznej.  Pomaga 
również w adaptacji do zmiany warunków 
ich życia spowodowane chorobą i 
niepełnosprawnością. Z tej formy pomocy 
skorzystało 43 osoby.

87.10.Z 0,00 zł

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 111 806,28 zł

2.4. Z innych źródeł 2 780 805,61 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 30 662,60 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 388 074,07 zł 30 662,60 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

877 780,05 zł 0,00 zł

1 635 338,07 zł 30 662,60 zł

1 Środki pochodzące z 1% zostały przeznaczone na budowę drogi przeciwpożarowej przy Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Czerninie przy ul, Zielna 2

30 662,60 zł

1 Poprawa bezpieczeństwa podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Czerninie 
poprzez budowę drogi przeciwpożarowej, która jest niezbędna w razie zagrożenia .

30 662,60 zł

w 
tym:

107 381,72 zł

69 970,82 zł

290 915,00 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:

0,00 zł

10 523,88 zł

29 730,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

71 552,40 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 756 402,68 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -464 936,67 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

11 156,91 zł

392 920,15 zł

470 878,89 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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

547,14 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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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)

44 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)

40,00 etatów

26 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

24 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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 959 422,17 zł

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

1 959 422,17 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)

6 700,00 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)  

2 008,50 zł

6 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  w 
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

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 532 796,81 zł

1 511 325,85 zł

- nagrody

- premie

4 400,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 17 070,96 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 426 625,36 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 873 662,89 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 085 759,28 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

6 700,00 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

0,00 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)

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 "Dzienny Ośrodek Wsparcia 
darem serca dla 
potrzebujących"

Głównym zadaniem jest 
poprawa jakości życia oraz 
utrzymanie i poprawa 
sprawności psychospołecznej 
dla osób , które ukończyły 60 
lat. są to osoby kierowane przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

Urząd Miasta i Gminy Sztum w 
imieniu którego działa Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

129 500,00 zł

2 " Specjalistyczne Usługi 
Opiekuńcze Darem Serca dla 
Potrzebujących"

Organizowanie i świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi z 
terenu Miasta i Gminy Sztum.

Urząd Miasta i Gminy Sztum w 
imieniu którego działa Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

156 415,00 zł

3 "Opieka paliatywna darem 
serca dla chorego"

Zakup dwóch koncentratorów 
tlenu na potrzeby osób 
objętych opieką paliatywną 
domową w celu poprawy ich 
komfortu życia w chorobie oraz 
wsparcia ich rodzin.

Urząd Miasta i Gminy Sztum 5 000,00 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

7 598,67 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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

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

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Urząd Miasta i Gminy Sztum 1

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

1 " Siła Współpracy- rozwój 
usług społecznych w Mieście 
i Gminie Sztum"

Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych świadczonych na 
obszarze Miasta i Gminy Sztum, 
dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz ich rodzin

Projekt współfinansowany ze 
środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego oraz z 
budżetu państwa.

104 827,96 zł

2 "Asystent osobisty osoby z 
niepełnosprawnościami"

Pomoc osobom 
niepełnosprawnym w 
codziennych czynnościach i w 
funkcjonowaniu w życiu 
społecznym.

Skarb Państwa-Minister Rodziny i 
Polityki Społecznej

69 970,82 zł

3 Opieka Wytchnieniowa Celem zadania jest zapewnienie 
wsparcia dla członków rodzin 
lub opiekunów osób 
niepełnosprawnych 
zamieszkałych na terenie 
Miasta i Gminy Sztum poprzez 
opiekę całodobową nad osobą 
niepełnosprawną.

Umowa realizowana w ramach 
Programu Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
współfinansowanego z 
Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

12 600,00 zł
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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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Krystyna Szafrańska -Prezes Zarządu Data wypełnienia sprawozdania 2022-08-22
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