
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. CHEŁM

Powiat M. CHEŁM

Ulica UL. STAROŚCIŃSKA Nr domu 4A Nr lokalu 

Miejscowość CHEŁM Kod pocztowy 22-100 Poczta CHEŁM Nr telefonu 82-564-50-11

Nr faksu E-mail 
hospicjumdomowe.chelm@g
mail.com

Strona www hdchelm.cba.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-10-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06055126500000 6. Numer KRS 0000342853

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

Tadeusz Boniecki Prezes Zarządu TAK

Bożena Kudaruk Viceprezes Zarządu TAK

ks. Józef Piłat Członek Zarządu TAK

Anna Pasieczna Członek Zarządu TAK

Elżbieta Studnicka-Suwała Członek Zarządu TAK

Jerzy Masłowski 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

Elżbieta Oleksiejuk Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Stańkowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jerzy Florek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Pomoc chorym i rodzinom w domach . 
Bezpłatną opieką objętych było 45 chorych. Były to osoby z chorobami nowotworowymi i przewlekłymi. 
Opiekę sprawował Zespół Hospicyjny w składzie: lekarz opieki paliatywnej, pielęgniarka, fizjoterapeuta, 
psycholodzy, prawnik, ksiądz. W ramach opieki lekarz opieki paliatywnej odwiedzał chorych w domach 
dwa razy w miesiącu. W razie potrzeby lekarz był telefonicznie dostępny zarówno dla chorego jak i 
rodziny przez cała dobę we wszystkie dni tygodnia. Za każdym razem wizyta u jednego chorego trwała 
około godziny. Odbywały się szczegółowe badania chorego, były tez rozmowy z rodziną odbywane przez 
psychologa. Pielęgniarka wykonywała zabiegi specjalistyczne zlecone przez lekarza opieki paliatywnej, 
takie jak choćby podawanie kroplówek. Pielęgniarka instruowała tez podczas wizyt rodzinę chorego z 
obsługi specjalistycznego sprzętu wypożyczanego do opieki nad chorym, takiego jak choćby 
koncentrator tlenu czy ssak medyczny. Fizjoterapeuta podczas ustalonych z lekarzem wizyt korzystając z 
rożnego sprzętu wykonywał zabiegi usprawniające życie chorego. Wykonywał zabiegi  takie jak: 
elektroterapia, laser, ultradźwięki i ćwiczenia oraz metody usprawniające.
2. Bezpłatne Grupy Wsparcia
a) dla osób w żałobie- 20 osób
Uczestnicy tej grupy mogli wspólnie przeżywać żałobę po utracie najbliższych, wzajemnie wspierali sie 
duchowo, wymieniali doświadczeniami na temat przeżywania okresu żałoby. Psycholog obecny na 
spotkaniu a także kapelan hospicjum wspierali członków grupy duchowo, pomagali im zrozumieć i 
rozładowac emocje towarzyszące okresowi żałoby. 
b) dla osób po przebytej chorobie nowotworowej - 15 osób
     Zdaniem lekarzy onkologów, na nowotwory choruje coraz więcej osób. U wielu z chorych leczenie 
zakończyło się sukcesem. Jednak muszą się poddawać regularnym badaniom onkologicznym. Takie 
sytuacje wiążą się z ciągłym stresem i pytaniem: czy choroba nowotworowa przypadkiem nie wróciła. 
Zdarza się, że chorzy czują się odsunięci na margines, zagubieni. Osoby mające podobne obawy, często 
boją się nimi podzielić z członkami rodziny. Lepiej jest to uczynić w środowisku ludzi którzy wygrali 
walkę z rakiem
Osobie chorej na raka, pozbawionej pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej oraz wiary w 
siebie, takie wsparcie ze strony grupy, dostarczyło sił do dalszej walki z chorobą. Pomogło również w 
odnalezieniu się w nowej rzeczywistości oraz przyspieszy wyzdrowienie .
Uczestnicy grupy mogli dzielić się wzajemnie swoimi przeżyciami i wysłuchać osób mających podobne 
doświadczenia związane z cierpieniem i chorobą.  w miarę potrzeb skorzystali z pomocy różnych 
specjalistów.

3. Bezpłatna Wypozyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjno- Medycznego 
W ofercie wypożyczalni mieliśmy i nadal mamy 27 łóżek z tego czternaście nieelektrycznych 
pochodzących z wcześniejszych darowizn ( Niemcy) oraz 13 elektrycznych zakupionych za środki 
pozyskane z konkursów i akcji charytatywnych, mamy też 50 materaców gąbkowych. Zakupiliśmy też 7 
materaców przeciwodleżynowych, ssak medyczny i lampę przeciwbakteryjną. Na wyposażeniu 
wypożyczalni mamy też dziewięć wózków inwalidzkich, pięć krzeseł toaletowych, jedno krzesło 
prysznicowe i dwa krzesła do WC, koncentrator tlenu, dziewięć chodzików, jest też sześć kompletów kuli 
inwalidzkich, mamy również na wyposażeniu stół rehabilitacyjny pionowy ( tak zwany pionizator). Stale 
rodzinom chorych wydawaliśmy bezpłatnie  pampersy.

4. Wolontariat 
-akcyjny i medyczny 
- szkolenia dla wolontariuszy 
W pracy naszego Stowarzyszenia opieraliśmy się  głównie na wolontariuszach. Z 65 osób które  zgłosiły 
się do wolontariatu, 30 sprawuje opiekę nad chorymi. 
Są to zarówno uczniowie, jak i studenci, ludzie aktywni zawodowo, psycholodzy, nauczyciele, 
pedagodzy, pielęgniarki, lekarze, prawnicy oraz emeryci
5. Działalność charytatywna
- akcje charytatywne, zbiórki 

6. Propagowanie metod opieki nad osobami ciężko chorymi 
7. Edukacja 
spotkania w szkołach, lekcje hospicyjne, współpraca z Młodzieżową Rada Miasta Chełm 
8. Pogłębianie życia duchowego członków Stowarzyszenia, chorych i ich rodzin, świadczenie wzajemnej 
pomocy, szerzenie idei tolerancji i zrozumienia
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

100

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ochrona i promocja zdrowia Prowadzenie hospicjum 
domowego. 
1. Pomoc chorym i rodzinom w 
domach . 
Bezpłatną opieką objętych było 
45 chorych. Były to osoby z 
chorobami nowotworowymi i 
przewlekłymi. Opiekę 
sprawował Zespół Hospicyjny 
w składzie: lekarz opieki 
paliatywnej, pielęgniarka, 
fizjoterapeuta, psycholodzy, 
prawnik, ksiądz. W ramach 
opieki lekarz opieki 
paliatywnej odwiedzał chorych 
w domach dwa razy w 
miesiącu. W razie potrzeby 
lekarz był telefonicznie 
dostępny zarówno dla chorego 
jak i rodziny przez cała dobę 
we wszystkie dni tygodnia. Za 
każdym razem wizyta u 
jednego chorego trwała około 
godziny. Odbywały się 
szczegółowe badania chorego, 
były tez rozmowy z rodziną 
odbywane przez psychologa. 
Pielęgniarka wykonywała 
zabiegi specjalistyczne zlecone 
przez lekarza opieki 
paliatywnej, takie jak choćby 
podawanie kroplówek. 
Pielęgniarka instruowała tez 
podczas wizyt rodzinę chorego 
z obsługi specjalistycznego 
sprzętu wypożyczanego do 
opieki nad chorym, takiego jak 
choćby koncentrator tlenu czy 
ssak medyczny. Fizjoterapeuta 
podczas ustalonych z lekarzem 
wizyt korzystając z rożnego 
sprzętu wykonywał zabiegi 
usprawniające życie chorego. 
Wykonywał zabiegi  takie jak: 
elektroterapia, laser, 
ultradźwięki i ćwiczenia oraz 
metody usprawniające.
2. Bezpłatne Grupy Wsparcia
a) dla osób w żałobie- 20 osób
Uczestnicy tej grupy mogli 
wspólnie przeżywać żałobę po 
utracie najbliższych, wzajemnie 
wspierali sie duchowo,
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działalność charytatywnej Przedmiotem działalności była 
różna pomoc osobom chorym i 
niepełnosprawnym. W tym 
celu były organizowane zbiórki 
publiczne, akcje, koncerty. 
Wszystkie te działania były 
organizowane na terenie 
miasta Chełma we współpracy 
z róznymi podmiotami, w tym 
m.in. Młodzieżową Radą 
Miasta Chełm, Przedszkolem 
Miejskim nr 13 w Chełmie, 
Szkołą Podstawową nr 5, 
Zespołem Szkół Technicznych, 
ZSO nr 1 w Chełmie, III LO i  
ZSE, II LO, Parafiami. jedna z 
takich akcji była akcja "My 
pomagamy Ty też możesz".-
Zbiórka artykułów 
papierniczych dla pacjentów 
Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego w Lublinie 
- marcowa doroczna zbiórka 
uliczna 
- Kaszka dla Malgaszka- zbiórka 
różnych produktów dla dzieci z 
Madagaskaru 
- Akcja Piórnik – czyli zbiórka 
artykułów szkolnych dla dzieci 
z parafii Mampikony na 
Madagaskarze
Akcja Żonkil mająca na celu 
zebranie środków na zakup 
sprzętu dla chorych z terenu 
Chełma i powiatu chełmskiego.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, 
zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 
przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2015-07-03 6



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

turystyka i krajoznawstwo Promocja wolontariatu. W 
ramach tego przedmiotu 
działalności Stowarzyszenie 
organizowało pielgrzymkę 
na trasie Chełm – Wasilków 
(Święta Woda)- Sokółka – 
Augustów (rejs Szlakiem 
Papieskim do 
Studzienicznej)- -
Różanystok–  Chełm. 
Pielgrzymka była nagrodą  
dla wolontariuszy za pracę 
na rzecz chorych będących 
pod opieką hospicjum, oraz 
zachętą do dalszego 
posługiwania. W 
pielgrzymce uczestniczyło 
35 osób. Uczestnicy nie 
będący wolontariuszami 
ponosili pełne koszty 
wyjazdu. Wspólny wyjazd 
był okazja do lepszego 
poznania się, dyskusji o 
problemach hospicjum. 
Była to również okazja do 
wymiany doświadczeń 
pomiędzy Hospicjami 
współpracującymi z naszym 
oraz poznawania miejsc 
przyjaznych osobom 
chorym i 
niepełnosprawnym.

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 wg klasyfikacji PKD, 
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
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 95 118,57 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 82 601,49 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 700,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 9 814,49 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 2,59 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 25 250,39 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

81 436,94 zł

3 824,91 zł

7 927,39 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

59.20.z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i 
muzycznych. Stowarzyszenie wydało płytę z 
kolędami i pastorałkami pt. "Kolęda dla 
Hospicjum". Nakład płyty wyniósł 600 sztuk. 
Koszt wydania to 7927,39 zł. W nagraniach 
uczestniczyły w sumie 134 osoby.Nagrania płyty 
trwały kilka tygodni. Uczestniczyły w nich 132 
osoby. Znalazło się na niej 14 utworów. 
Wszystkie doskonale wprowadzały w atmosferę  
Świąt Bożego Narodzenia. Koordynatorami 
projektu z ramienia Stowarzyszenia byli: Tadeusz 
Boniecki, Justyna Fidler i Mateusz Siewielec. Do 
zaśpiewania kolędy udało się namówić lokalnych 
VIP-ów. Prezydent Chełma Agata Fisz i dyrektor 
Wydziału Oświaty Augustyn Okoński wspólnie z 
młodzieżą z ZSO nr 8 wykonali pastorałkę pt. 
„Marzenie”.
Do udziału w tym projekcie Stowarzyszenie 
zaprosiło również schole działające przy 
parafiach Mariackiej i Św. Rodziny oraz Chór 
Klubu Seniora „ Złota Jesień” i Chór Ziemi 
Chełmskiej „ Hejnał” . W nagrania chętnie 
włączyła się również Młodzieżowa Rada Miasta 
Chełm z jej opiekunem panią Edytą Chudoba. 
Warto zwrócić uwagę na autorską pastorałkę 
zaśpiewaną specjalnie dla Hospicjum przez 
znanego piosenkarza Tomasza Szweda z 
Warszawy.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 7 500,00 zł

93 189,24 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 93 189,24 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 49 705,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 47 896,20 zł

4.3. 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

d) koszty administracyjnee) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0,00 zł0,00 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 innych zwolnień, jakich: 

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.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 Zakup sprzetu rehabilitacyjnego i medycznego 12 426,00 zł

2 opieka medyczna w ramach Zespołu Hospicyjnego 21 008,54 zł

3 koszty funkcjonowania Grup Wsparcia ( w żałobie i po chorobie nowotworowej) 4 370,08 zł

4 Koszty administracyjne działalności 9 005,73 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 929,33 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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)

1,0 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)

0,5 etatów

5,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

40,00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

80,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 41 400,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 11 400,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 30 000,00 zł

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

950,00 zł

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

950,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie, 
kontynuowało współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Chełm, placówkami oświaty w tym m.in. Przedszkolem 
Miejskim nr 13 w Chełmie. W ramach tej współpracy w szkołach były organizowane akcje na charytatywne na rzecz 
naszego Hospicjum. Stowarzyszenie prowadziło też w szkołach i przedszkolach akcję edukacyjna mającą na celu 
wyczulenie na pomoc, opiekę i problemy ludzi ciężko chorych, w tym przebywających w hospicjach.

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

organizacji

Tadeusz Boniecki 
02.07 2015 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Chełm 1

2 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Chełmie 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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