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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina ŚREM

Powiat ŚREMSKI

Ulica UL. ŚREMSKA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość NOCHOWO Kod pocztowy 63-100 Poczta ŚREM Nr telefonu 612830798

Nr faksu E-mail biuro@fundacja.srem.info Strona www www.fundacja.srem.info

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-10-09

2004-03-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00483453500000 6. Numer KRS 0000051322

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

Hieronim Bartkowiak Prezes TAK

Piotr Bartkowiak Wiceprezes TAK

Anna Sobieraj Sekretarz Zarządu TAK

Andrzej Szczepaniak Członek Zarządu TAK

Tadeusz Ratajczak 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

Małgorzata Dolata Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Ratajczak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janina Lesińska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w zakresie:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa;
4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) działalność charytatywna;
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
7) ochrona i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 160 i 138);
8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10) działalność na rzecz seniorów;
11) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
12) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
13) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
14) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
16) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyka i krajoznawstwo;
18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
20) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
21) promocja i organizacja wolontariatu;
22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
23) rewitalizacja;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1) współpracuje z organami administracji publicznej dla realizacji celów 
określonych,
2) gromadzi środki finansowe i rzeczowe na realizację określonych celów,
3) finansuje prace związane z realizacją celów statutowych,
4) organizuje ruch społeczny dla realizacji celów Fundacji,
5) uczestnicy we wszystkich działaniach zmierzających do zachowania 
szczególnego charakteru Śremu jak np. ochrona środowiska, działalność 
kulturalna, pomoc społeczna, ograniczanie skutków niepełnosprawności, 
ubóstwa i bezdomności oraz starzenia się społeczeństwa,
6) współdziała z innymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, 
krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji,
7) prowadzi działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego,
8) udziela pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym 
pomocy, a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi lub los,
9) udziela pomocy rodzinom niewydolnym społecznie,
10) wspiera i organizuje system pieczy zastępczej, 
11) działa na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrona praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym, 
12) działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym na rzecz integracji cudzoziemców, 
seniorów, osób niepełnosparwnych
13) prowadzi działalność paramedyczną i rehabilitacyjną,
14) prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną,
15) prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, 
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kultury, sportu, rekreacji i sezonowego wypoczynku,
16) prowadzi kształcenie ustawiczne,
17) udziela bezpłatnej pomocy prawnej poprzez zwiększenie świadomości 
prawnej społeczeństwa,
18) udziela bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
19) prowadzi szkolenia na rzecz promocji i organizacji, wolontariatu,
20) prowadzi działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
21) prowadzi działalność turystyczną krajoznawczą poprzez organizację 
wycieczek rekreacyjno-turystycznych,
22) prowadzi działalność kulturalną, artystyczną i rozrywkową poprzez 
organizację imprez i zajęć o tym charakterze,
23) prowadzi działalność sportową  i rekreacyjną poprzez: organizację 
imprez sportowo - rekreacyjnych,
24) inicjuje i prowadzi różne formy pomocy rodzinom, a w szczególności: 
grup samopomocowych i wsparcia, usług wspomagających rodzinę w 
sytuacjach kryzysowych, placówek stałego i czasowego  ( w tym 
dziennego) pobytu, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii 
psychologicznej,
25) współpracuje z organami władzy rządowej, samorządowej, 
organizacjami pozarządowej, kościołem katolickim i innymi związkami 
wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji 
celów statutowych Fundacji,
26) prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową w stosunku do osób i 
grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do 
realizacji celów statutowych
27) powołuje lub wspiera powstanie grup roboczych przy Fundacji, 
których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Fundacji,
28) prowadzi współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi 
osobami i podmiotami,
29) prowadzi współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi, 
30) prowadzi współpracę z samorządowymi, mediami i organizacjami 
pozarządowymi,
31) prowadzi współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność  
zbieżną z celami Fundacji, 
32) prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób potrzebujących 
wsparcia,
33) upowszechnia ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Pomoc Społeczna.

Fundacja od 2002 roku prowadzi działalność związaną z prowadzeniem schronisk dla osób bezdomnych. Od stycznia 2021r. w 
Nochowie działa schronisko dla bezdomnych w którym znajduje się 46 miejsca  z możliwością umieszczenie do 60 osób (w 
okresie zimowym). 
Z pomocy w formie schronienia w 2021 roku skorzystało 92 osób (9 kobiet i 83 mężczyzn) oraz 4 osoby z noclegowni. Z osobami 
bezdomnymi trafiającymi do schroniska prowadzona jest szeroko rozumiana praca socjalna, terapeutyczna jak i psychologiczna. 
Fundacja ściśle współpracuje z instytucjami pomocy społecznej działającymi również na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych 
itp. Osoby uzależnione wymagające leczenia kierujemy na leczenie detoksykacyjne lub leczenie długoterminowe do 
odpowiednich placówek, 
jak i mogą również korzystać z terapii dziennej w Poradni Uzależnień i Współuzależnień w Śremie. W ramach utrzymania 
trzeźwości mieszkańców schroniska przy współpracy z Fundacją Wzajemnej Pomocy „Barka” w Poznaniu realizowaliśmy 
spotkania grupy samopomocowej organizowane średnio raz w miesiącu. Duży nacisk nakładamy na integrację społeczną 
poprzez wspólne spotkania, zajęcia, 2 mieszkańców bierze udział w projekcie pn. Szkoła Animacji Społecznych – liderów gdzie 
beneficjenci zadania biorą udział 
w zajęciach z psychologiem, terapeutą. Realizujemy Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności z mieszkańcami 
schroniska 17 osób skorzystało z reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji. W okresie 
letnim zorganizowano spotkanie integracyjne przy grillu na którym rozegrano mecz piłki siatkowej. Mieszkańcy sami 
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przygotowali na to spotkanie placek drożdżowy, sałatki na grilla, natomiast kiełbasę, kaszankę podarowała nam zaprzyjaźniona 
firma Agro-handel, pieczywo otrzymaliśmy 
od piekarni Michalak. W 2021 roku gościliśmy na 3 spotkaniach Fundację Akceptacja z Poznania. Głównym celem tych spotkań 
było przeprowadzenie profilaktycznych badań wśród mieszkańców naszych schronisk, jak i edukacja w temacie nowotwory 
jamy brzusznej oraz profilaktyka w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia. W okresie Świat Wielkanocnych jak i Bożego 
Narodzenia otrzymaliśmy pieczywo i drobne środki czystości od śremskich przedstawicieli ruchu „Polska 2050”. Środki czystości 
i skarpety zostały przekazane również przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Śremie. W okresie od kwietnia do końca 
września dla mieszkańców schroniska był prowadzony projekt „Sprawnym być” w ramach którego 11 osób skorzystało z 
indywidualnych 10 spotkań z fizjoterapeutą oraz 5 spotkań grupowych. Uczestnikami projektu były osoby z 
niepełnosprawnością lub po przebytych urazach, wypadkach które potrzebują pomocy 
w codziennym prawidłowym funkcjonowaniu. W ramach współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności mieszkańcy 
otrzymywali także pomoc żywnościową w zakresie programu POPŻ oraz zawartych umów z wielkopowierzchniowymi sklepami 
zgodnie z ustawą o niemarnowaniu żywności. Zaopatrywano przez cały rok mieszkańców w środki czystości i higieniczne – 
miało to wpływ na poprawę nawyku utrzymywania higieny osobistej oraz czystości w schronisku. Od początku roku borykaliśmy 
się z różnymi trudnościami 
w prowadzeniu schroniska, głównie z przyczyny przyjmowania nowych osób do placówki ze względu na występowanie 
pandemii koronawirusa. Udało nam się wypracować odpowiedni harmonogram postępowania w przypadku przyjęcia nowej 
osoby, co umożliwiło nam bezpieczne funkcjonowania w dobie pandemii. Otrzymaliśmy środki dezynfekujące i ochrony 
indywidualnej z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które zostały rozdysponowane wśród mieszkańców schroniska. W 
2021 roku usamodzielniło się 9 osób i dwójka dzieci. 

Bank Żywności.
 
Program POPŻ 2020 (żywność unijna) trwał od I-X 2021 roku. W programie uczestniczyły osoby i rodziny skierowane z OPS 
Dolsk – 22 rodziny tj. 67 osób, OPS Książ Wlkp.- 11 rodzin tj. 29 osób, z OPS Śrem- 6 rodzin – 16 osób oraz osoby bezdomne 
kobiety i mężczyźni tj. 57 osób, razem 169 osób. Dla tego programu zorganizowano 9 transportów żywności z WBŻ w Poznaniu 
w sumie przywieziono 20 ton 976 kg żywności. Wydano w sumie 1082 paczki w skład, których weszły następujące artykuły: 
fasola po bretońsku, koncentrat pomidorowy, buraki, powidła, makaron jajeczny, ryż, herbatniki, mleko, ser żółty, szynka 
drobiowa i wieprzowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli, cukier, miód, olej, kawa zbożowa, mus jabłkowy, płatki owsiane. 
Każda z osób otrzymała przez okres trwania programu POPŻ około 124,1 kg. W ramach tego programu 30 osób wzięło udział w 
dwóch warsztatach kulinarnych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Żywność dodatkowa w ramach opłaconej składki członkowskiej 490 zł miesięcznie była przewożona 2 razy w m-cu. Ogółem 
przywieziono 25 ton 911,2 kg żywności. Były to produkty nabiałowe , pieczywo, dania gotowe, warzywa, napoje , produkty 
rybne, wafle, słodycze, pączki. Każdego miesiąca 90-93 rodziny tj. 518 osób, przeciętnie przez cały rok osoby otrzymały 52 kg 
żywności. W ramach podpisanych 4-ech umów ze sklepami wielkopowierzchniowymi o nie marnowaniu żywności przywieziono: 
pieczywo, nabiał, owoce i warzywa. Większość żywności to kończące się terminy ważności a owoce i warzywa wymagały 
przebrania. Z otrzymanej żywności skorzystały osoby w kryzysie bezdomności, osoby samotne zakwalifikowane do pomocy, a 
także wolontariusze. Przeciętna ilość osób korzystających z żywności to 71 osób. W Banku Żywności pracowało 9 wolontariuszy, 
którzy rozładowali transporty, segregowali artykuły oraz wydawali paczki w wyznaczonych terminach. Ponadto 2 osoby 
bezdomne obsługiwały transport, a były one 2 razy w każdym miesiącu.

Lokalne Centrum Wolontariatu.

Zrzesza 28 Klubów Wolontariatu, których członkami są głównie uczniowie oraz osoby dorosłe. Wolontariusze stanowią bardzo 
liczną grupę, tj. ponad 400 osób. Celem LCW jest nie tylko nieodpłatna, bezinteresowna praca, ale również podnoszenie 
kwalifikacji wolontariuszy. W 2021 roku przeprowadziliśmy szkolenia dla 184 osób w zakresie podstawowym „Jak zostać 
Wolontariuszem”. Szkolenia odbywały się tylko w okresie od września do końca grudnia. W związku z sytuacją nadzwyczajną 
związaną z wystąpieniem pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19, wolontariusze najczęściej pracowali w obrębie 
swoich placówek edukacyjnych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zorganizowano XV Galę Wolontariatu która 
odbyła się dnia 10 grudnia w siedzibie Fundacji, w tym dniu zostały wyróżnione i nagrodzone 3 osoby zgłoszone do tytułu 
Wolontariusz Roku 2021 oraz 8 Szkolnych Klubów Wolontariusza zgłoszonych do tytułu Kreatywny Klub Wolontariatu 2021. 
Spotkaniu brali udział tylko wyróżnieni  w w/w konkursach ponieważ sytuacja epidemiologiczna nie mogła pozwolić nam na 
zorganizowanie imprezy w większym gronie. Nagrody oraz wyróżnienia zostały ufundowane przez Starostę Śremskiego, a film i 
tort przez Burmistrza Śremu. 

Świetlica Socjoterapeutyczna.
pn. Centrum Edukacji, Sportu i Kultury „ISKRA”, świetlica jako świetlica prowadząca zajęcia w wymiarze poprzednich lat nie 
funkcjonowała w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Świetlica nie świeciła pustkami, ponieważ 
realizowana była rehabilitacja uczestników: terapia C-eye oraz został zorganizowany turnus rehabilitacyjny w okresie 
wakacyjnym. 14 sierpnia zostaliśmy wyznaczeni przez Wydział Kultury woj. Wielkopolskiego do realizacji projektu „co mówi 
piórko”. Projekt był realizowany z seniorami Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem. Z przebiegu i realizacji projektu realizatorzy 
nagrali film, który mogliśmy zobaczyć podczas 15- lecia KOŁA SMOKI w dniu 01.10.2021r. Realizatorami projektu byli aktorzy 
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Teatru Wielkiego w Poznaniu Pan Janusz Andrzejewski i Maria Osinkowska skrzypaczka tegoż teatru. Projekt został przyjęty z 
entuzjazmem i zyskał wysoką ocenę konkursową. Do obchodów 15- lecia koła przygotowaliśmy się przez cały rok, szczególnie 
członkowie Koła Smoki, gdyż na nich spoczywała oprawa muzyczna uroczystości. Uroczystość prowadziła Pani Patrycja 
Chełstowska, otworzyła pierwsza przewodnicząca Rady Programowej i krótkie posumowanie 15 lat pracy zaprezentowała Pani 
Jolanta Jakubaszek. Zaprosiliśmy wszystkich uczestników Koła jak i świetlicy oraz wszystkich darczyńców i przedstawicieli 
instytucji samorządowych, media. Wszyscy obecni i pozostali członkowie Koła otrzymali upominki i dyplomy. 
W sierpniu zaczęliśmy pracować nad naszym długoletnim programem „Słowicze Trele”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie 
z PCPR - fundusz dla osób niepełnosprawnych w wysokości 2300,00 zł. Z uwagi na rosnącą falę zachorowań na COVID-19 
musieliśmy przyspieszyć o tydzień zakończenie projektu. Jak co roku zakończenie i zaprezentowanie projektu odbywa się 
podczas spotkania wigilijnego. W ubiegłym roku spotkanie odbyło się w restauracji L`Askada. W zakończeniu projektu i w 
samym spotkaniu nie brało udziału 
z uwagi na COVID-19 pięciu uczestników. Występ udał się i dzieci otrzymały gorące brawa od gości i rodziców. Wszystkie dzieci 
otrzymały świąteczne upominki, do których mamy uszyły świąteczne plecaczki. Poza wyżej wymienionymi Koło zorganizowało 
spotkanie wielkanocne w świetlicy, dzieci również otrzymały upominki w uszytych plecaczkach – sowach. Z okazji Dnia Dziecka 
pojechaliśmy na wycieczkę do Kórnika i Rogalina.

Rehabilitacja.

Fundacja prowadzi szereg zadań kierowanych dla osób niepełnosprawnych.
Zaczynając od prowadzenia Centrum Fizjoterapii BALANS, turnusu rehabilitacyjnego skierowanego w szczególności dla dzieci 
niepełnosprawnych zrzeszonych w świetlicy socjoterapeutycznej, rehabilitację dla dzieci metodą NDT Bobath, kontynuacja 
Obywatelskiego projektu „Radosne Dzieci – Zdrowe Dzieci”, który polega na rocznym finansowaniu przez darczyńców 
rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Projekt „Radosne dzieci” w całości finansowany jest przez Darczyńców. W roku 2021 
roku rehabilitacji korzystało 16 osób. Od m-ca marca 2020 roku prowadzimy rehabilitację C-Eye- najnowocześniejszą metodą 
leczenia chorych z niepełnosprawnością psychofizyczną. Z uwagi na pandemię koronawirusa, dopiero od grudnia 2020 
realizowana jest terapia w pełnym zakresie. Mimo przeszkód formalnych i zdrowotnych do chwili obecnej terapią C-Eye 
objętych jest 17 osób. Terapia realizowana jest przez 3 terapeutów- pedagoga specjalnego, dwóch psychologów.

7.Centrum Integracji Społecznej.
Centrum Integracji Społecznej w Śremie, działające przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, rozpoczęło swoją 
dotychczasową działalność dnia 01.12.2016r. na podstawie Statusu CIS na okres od 25.01.2016r. do 24.01.2021r. wydanego 
przez Wojewodę Wielkopolskiego. W styczniu 2021r. złożono wniosek o nadanie – przedłużenie Statusu CIS na kolejny okres 5 
lat od 25.01.2021 do 24.01.2026r. Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Śremie są osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym oraz w znacznej części, osoby bezdomne, zamieszkujące w Schronisku dla Bezdomnych w Nochowie, ul. Śremska 12
 oraz w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Śremie, ul. Dutkiewicza 8a. 
Od początku działalności CIS skierowanych zostało 115 osób. Początkowo w obu warsztatach uczestniczyło 15 osób, natomiast 
od maja 2017 roku, zwiększono liczbę uczestników do 25 osób. Do osiągnięć CIS można zaliczyć przede wszystkim fakt, iż dzięki 
powyższym działaniom, w okresie dotychczasowej działalności, 16 osób podjęło stałe zatrudnienie 
na umowę o pracę, część z nich usamodzielniła się oraz wyszła z bezdomności, w tym w 2021 roku: 1 osoba podjęła pracę po 
zakończeniu CIS-u. W dniach 09 – 10.09.2021 odbyło się szkolenie dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, działającego 
przy Fundacji 
na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. Szkolenie przeprowadzone zostało przy współpracy 
z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty w zakresie aktywizacji zawodowej w zakresie 
prawa pracy i ekonomii społecznej. W bardzo ciekawy 
i przystępny sposób zostały przedstawione wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników, w tym omówiono 
rodzaje umów o pracę, nawiązywanie  i rozwiązywanie stosunku pracy. Omówiono tematykę zadłużeń oraz rozwiązywania tego 
typu problemów. Poruszono także kwestię związaną z występowaniem w pracy dyskryminacji, mobbingu 
i dyskryminacji. Uczestnicy CIS zapoznali się z zasadami działalności gospodarczej. Zostały tez poruszone zagadnienia w zakresie 
poszukiwań pracy, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz pisania CV. Spotkania odbyły się w miłej 
atmosferze. Uczestnicy CIS wzbogacili swoją wiedzę o wiele praktycznych informacji i umiejętności. Przez okres pięciu lat, 29 
uczestników zrealizowało Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, w tym 4 osoby w 2021 roku. Uczestnicy CIS kształtują 
i wzmacniają nawyki pracy oraz dążenie do kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, aby własnym 
staraniem osiągnąć samodzielność ekonomiczną. W ramach reintegracji zawodowej prowadzone są dwa warsztaty: stolarsko – 
budowlany i porządkowy. Uczestnicy odbywają praktyczną naukę zawodu nabywając nowych umiejętności u Pracodawców. 
Uczestnicy CIS oprócz możliwości doskonalenia umiejętności zawodowych w warsztatach
 i u poszczególnych pracodawców, korzystają z programu reintegracji społecznej, w ramach której odbywają się: szkolenia m. in. 
z edukacji ogólnej, doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne grupowe oraz indywidualne, warsztaty terapeutyczne. 
W kolejnych latach działalności, Centrum chce kontynuować podjęte zadania w zakresie programu Centrum Integracji 
Społecznej w ramach prowadzonych warsztatów, w związku 
z tym, podejmowane będą działania mające na celu otwarcie się na nowe możliwości rozwoju oraz kontynuowanie działań 
majacych na celu wprowadzenie absolwentów CIS na rynek pracy, co mamy nadzieję, zrealizować w następnym okresie naszej 
działalności.
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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)

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

1500

0

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, 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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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 integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Centrum Integracji Społecznej, działające przy 
Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, 
rozpoczęło swoją dotychczasową działalność 
dnia 01.12.2016r. na podstawie Statusu CIS na 
okres od 25.01.2016r. do 24.01.2021r. 
wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego. W 
styczniu 2021r. złożono wniosek o nadanie – 
przedłużenie Statusu CIS na kolejny okres 5 lat 
od 25.01.2021 do 24.01.2026r. Uczestnikami 
Centrum Integracji Społecznej w Śremie są 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 
w znacznej części, osoby bezdomne, 
zamieszkujące w Schronisku dla Bezdomnych w 
Nochowie, ul. Śremska 12 oraz w Schronisku dla 
Osób Bezdomnych w Śremie, ul. Dutkiewicza 8a. 

Od początku działalności CIS skierowanych 
zostało 115 osób. Początkowo w obu 
warsztatach uczestniczyło 15 osób, natomiast od 
maja 2017 roku, zwiększono liczbę uczestników 
do 25 osób. Do osiągnięć CIS można zaliczyć 
przede wszystkim fakt, iż dzięki powyższym 
działaniom, w okresie dotychczasowej 
działalności, 16 osób podjęło stałe zatrudnienie 
na umowę o pracę, część z nich usamodzielniła 
się oraz wyszła z bezdomności, w tym w 2021 
roku: 1 osoba podjęła pracę po zakończeniu CIS-
u.

88.99.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja prowadzi szereg zadań kierowanych 
dla osób niepełnosprawnych.
Zaczynając od prowadzenia Centrum Fizjoterapii 
BALANS, turnusu rehabilitacyjnego 
skierowanego w szczególności dla dzieci 
niepełnosprawnych zrzeszonych w świetlicy 
socjoterapeutycznej, rehabilitację dla dzieci 
metodą NDT Bobath, kontynuacja 
Obywatelskiego projektu „Radosne Dzieci – 
Zdrowe Dzieci”, który polega na rocznym 
finansowaniu przez darczyńców rehabilitacji 
dzieci niepełnosprawnych. Projekt „Radosne 
dzieci” w całości finansowany jest przez 
Darczyńców. W roku 2021 roku rehabilitacji 
korzystało 16 osób. Od m-ca marca 2020 roku 
prowadzimy rehabilitację C-Eye- 
najnowocześniejszą metodą leczenia chorych z 
niepełnosprawnością psychofizyczną. Mimo 
przeszkód formalnych i zdrowotnych do chwili 
obecnej terapią C-Eye objętych jest 17 osób. 
Terapia realizowana jest przez 3 terapeutów- 
pedagoga specjalnego, dwóch psychologów.

86.90.A 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

3 promocja i organizacja wolontariatu

Lokalne Centrum Wolontariatu.
Zrzesza 28 Klubów Wolontariatu, których 
członkami są głównie uczniowie oraz osoby 
dorosłe. Wolontariusze stanowią bardzo liczną 
grupę, tj. ponad 400 osób. Celem LCW jest nie 
tylko nieodpłatna, bezinteresowna praca, ale 
również podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy. 
W 2021 roku przeprowadziliśmy szkolenia dla 
184 osób w zakresie podstawowym „Jak zostać 
Wolontariuszem”. Szkolenia odbywały się tylko 
w okresie od września do końca grudnia. W 
związku z sytuacją nadzwyczajną związaną z 
wystąpieniem pandemii koronawirusa 
wywołującego COVID-19, wolontariusze 
najczęściej pracowali w obrębie swoich 
placówek edukacyjnych. Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 
zorganizowano XV Galę Wolontariatu która 
odbyła się dnia 10 grudnia w siedzibie Fundacji, 
w tym dniu zostały wyróżnione i nagrodzone 3 
osoby zgłoszone do tytułu Wolontariusz Roku 
2021 oraz 8 Szkolnych Klubów Wolontariusza 
zgłoszonych do tytułu Kreatywny Klub 
Wolontariatu 2021. Spotkaniu brali udział tylko 
wyróżnieni  w w/w konkursach ponieważ 
sytuacja epidemiologiczna nie mogła pozwolić 
nam na zorganizowanie imprezy w większym 
gronie. Nagrody oraz wyróżnienia zostały 
ufundowane przez Starostę Śremskiego, a film i 
tort przez Burmistrza Śremu.

85.59.B 0,00 zł
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282 327,75 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 308 600,00 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 046 711,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 743 919,41 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 996,41 zł

e) pozostałe przychody 301 795,86 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14 424,02 zł

2.4. Z innych źródeł 1 441 359,91 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 282 327,75 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 259 621,70 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

308 600,00 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

0,00 zł

14 424,02 zł

0,00 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 280 109,65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 1 571 474,37 zł 259 621,70 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

1 463 809,76 zł 259 621,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

38 607,42 zł

69 057,19 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Rehabilitacja, leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych 259 621,70 zł

1 Rehabilitacja, leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych 259 621,70 zł

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

42 771,00 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)

8 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)

6,00 etatów

6 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

0 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)

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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 293 981,60 zł

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

293 981,60 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)

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
(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)  

1 749,89 zł

14 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

14 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

265 591,60 zł

256 791,60 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

8 800,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 28 390,00 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 293 981,60 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

0,00 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)

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)

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) 

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

1 Realizacja programu 
terapeutycznego poprzez 
prowadzenie schroniska dla 
osób bezdomnych 
uzależnionych od alkoholu i 
doświadczających przemocy.

Zapewnienie schronienia 
osobom bezdomnym oraz 
realizacja programu 
terapeutycznego dla osób 
bezdomnych uzależnionych od 
alkoholu  i doświadczających 
przemocy w rodzinie.

Gmina Śrem 300 000,00 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

3 800,00 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

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)

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

organizacji

Hieronim Bartkowiak
Piotr Bartkowiak
Anna Sobieraj 

Andrzej Szczepaniak
Tadeusz Ratajczak

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

2022-06-15
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