
lnformacja dodatkowa

I . inbrnacje o vsreil<ich mborpiazniach frwsoqrctq w tym z tyhiu dhrzrph insnrrrerrow frransourych, gwararEji i porqcrefi tib

mbowi2anwanrkowychntuw:agOnlonlatrwbihrsie re unkaaniomcharakteruifurnywier4tekloSci nbe4iircnrychrzecrcwo

Niedotycry

2. insrrmcje o kwotachalbak ikrodytowudziebrr5phcAnkomorgan6w adninirstqiqqph, anadajqcychi$adnrqiqqahre wskaanrbm

oprocerfrowanb, gblvrrychwanrk6worazvnrencictrkwot spbconych odpisanrchhb urnranyctl a takb rcbowi4zriaci4gnigtychwich

i"i*io g,t r6t" gwararnji i porgcari 'xsrelkiego rcdaju re wskaznlm kwoty ophm db kazdej kateprii

Nie dotyczy

3. uzpehnajace darp o aktywachipasywach

Sroan mat utgy annrtlacji w htach ubbgbch i bh warbo$i wyrosi 0,00 zl W roku sprawodawczymnie zalapbno rnwph srodk6w

twalyctr. W uf.t5""acU oUroto,ycn w poApuatct dotyc4cym apasnw qigta kwota jest pormbjsmna w stosrxrku do rol(] r'rbiegbp o

war0cg6 ksiarek prrekaanych ,rresuoto* ajW d:dakgczrych Q35l 4. Ksiadci te mstaly wydnrkowane w btach vrczeinbjsz5rch i

zrajdowaly sip * rtuoi. E*n*;i (zpasy). Wpodprnkcie dot. nrahzro$cikr6tkotoninowphujgto mbowi4znia Frrdacjiwobec czbrk6w

pj Zaradunakuntq53162,gOa WpoOp.r*credot irwestyclitcr6tkoterninowychujgtoSrodkipioaQnrwkasbinakorcbwbarkum
kwotg33619,11zt

4. infurrrncje o sh;khrre zealbwrrlch pr4ahod6w r wskazniem bh zode! w tyrn w srcreg6kn$ci inbrnacje o prz5rchodach

wpareunlonych 4odnie z prapisaniwtavy z dnia 24 kwbtia 2m3 r. o dziahhndci porytku publbzrego i o wolorsariacb oraz inhrrmcje o

prz5rchodach z tyh*i skbdek czlonkowskbh i dotacji pochod4cych re Srodk6w pr-rblicz5rch

Sfrrikhra zealimwanych prz5rchod6vr

- Urqd Miasta Pozrania 80250,00 d

- Wojadddci Frrdrsz Octrony Sroaowistu i Crospodarki Wodpj w Pozranir 3600,00 d

-Darorvizn od os6b @2rych9330,00 d

- Darowiza 1o 520,54

-Pr4rchody z dzialahnsci gospodarcrej 3000 zt

5. infornacje o stnfthra ponl'sbnych kosd6w

Strikhra ponbsbnph kosd6w:

- Za}rq� art5d<rJow dot realbwanych projektow 7393'65 il

- Z.nycb errcrgii 64 I 9, 1 5 d

- lJsl'gr obce 22188,71d

-Unnwyo dzieh 40600,00 zl

- Nagrody dh dzieci i rrbdzb4' fucrestn1c6w projektow) 8l}l,77 d

6. darrc o z6<ihch ausksunb i sposobb wlkor4nttrIb finduat stahsowego

Nie dotyczy

7. jebfi je&nstka posbda stahs orgadacji potrytku pr.blbznp, zaniesrcz w ir6rnncji dodatkowej darp na tenat r4akanph prarchod6w

iponlesionvcfrkosd6wztyh{gtXpoOatkudochodowegoodos6b fugzychonzsposoburqdatkowaniaSrodk6wpochod4pyhzlYo
podatkudochodowego od osob forcmych

przychodyzlyos21,s1d, Srodki z lYowydrenstalyrn ceb stahfrowe Frrdacji (opbtyczynszra bkalFudacji).



8. irn fu6rnacje nD vOar*xbne powyzej, jea{i mgbfoy w istoty sposdb u/pt/rqd na ocerg sy[ncji rmjqtkou/ej i frtamov€j oraz wytut
fuaruouryjefuos&i, wtyndodalkourc irfrrnacje iobjafuienhwynienixe wzaQczrikun I rstauyzdnia2gurasnb 1994r. o
rachnkou'or$ci, o ile wysQpqia w jednostce

Nbdotlazy
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