Narodowy Instytut
Rozwoju
za rok 2018

Obywatelskiego

Data zamieszczenia sprawozdania

2019-07-09

1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina WYSZKÓW

Ulica LIPOWA

Nr domu 4

Nr lokalu

Kod pocztowy 07-200

Poczta WYSZKÓW

Nr telefonu 605086155

Nr faksu

POLSKA

E-mail apakiela@tlen.pl

MAZOWIECKIE

Powiat WYSZKOWSKI

Strona www www.uslyszmarzenia.pl

2010-01-27

publicznego
5. Numer REGON

Województwo

14162427000000

6. Numer KRS

0000312232
Funkcja

Wpisany do KRS
TAK
TAK

Funkcja
Fundacji
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO

Wpisany do KRS
TAK

Maria Gabriela
Macioszczyk

TAK

Alina Wronkowska

TAK

Józef Wronkowski

TAK

1

Druk: NIW-CRSO

2

gmina
publicznego

kilka gmin

Osoby fizyczne

8

kilka powiatów Osoby prawne

0

powiat
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

województwo
w okresie sprawozdawczym
kilka województw

poza granicami kraju

2.2. Informacje na temat
wymienieni w pkt 2.1., na
organizacja

sprawozdawczym

3.2.

Druk: NIW-CRSO

3

Szacunkowe koszty poniesione
z 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych w ramach
sfery

Lp.
1
2018 roku 7 subkont dla swoich
podopiecznych po wypadkach komunikacyjnych samochodowym , kolejowym.
Fundacja dofinansuje koszty zakupu lekarstw
suplementy diety, protezy, operacje, pobyty w szpitalach

leków,
opiekuna w przypadku dzieci
pomocy osoby trzeciej,
spacerowe,
· Transport Podopiecznego w celach diagnostycznych,
leczniczych, rehabilitacyjnych

i leczeniem osoby na wózku inwalidzkim oraz zakup
19 567,25
Konsultacje ortopedyczne,
Konsultacje urologiczne ,
Trening
2

2 sztuk aparatów
15 144,00
Fundacja kontynuuje prowadzenie grupy wsparcia dla
rodziców dzieci autystycznych i prowadzi punkt
oraz finansowej.

po wypadkach komunikacyjnych itd.

autystycznych ,

Podopiecznego,

Druk: NIW-CRSO

4

3

tkanki i pozbawia go barier fizjologicznych. Innymi

4.2.

Szacunkowe koszty
poniesione z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych w ramach sfery

Lp.

5.2.

kodu(-ów) PKD 2007

Lp.

Numer Kodu (PKD)

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

2. Informacja o kosztach organizacji

Druk: NIW-CRSO

5

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

d) koszty administracyjne

w okresie sprawozdawczym
4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1
2

3

Konsultacje ortopedyczne, Konsultacje urologiczne ,
Treningi z instruktorem,

4
Podopiecznym,

z podatku dochodowego od osób prawnych

W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Druk: NIW-CRSO

6

najem
w odniesieniu do tych

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

0 osób

0,00 etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 osób

0 osób fizycznych
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

sprawozdawczym

0 osób

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO

7

sprawozdawczym

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje

lub imiona i nazwiska osób

Druk: NIW-CRSO

2019-07-09

8

