=
gastrzębie=wdrójI=dnia=NMKMNKOMNNrK=

pprawozdanie=jerótoróczne=ptowarzószenia=kbmeolp=
za=rok=OMNMK=
=
NK= fnformacje=o=organizacjiW=
NKNK=
NKOK=
NKPK=
NK4K=
NKRK=
NKSK=

NKTK=

kazwa=organizacjiW=ptowarzószenie=aializowanóch=kephros=z=siedzibą=w=gastrzębiu=wdroju=
Adres=siedzibóW=AiK=gana=mawła=ffX=44JPPR=gastrzębie=wdrój=
hrajowó=oejestr=pądowó=–=nr=hopW=MMMMMMPOTO=–=rejestracjaW=PMKM4KNVVS=
dłównó=rrząd=ptatóstócznó=–=nr=obdlkW=OTPMVOVUM=–=nadanieW=PMKNOKOMMU=
rrząd=pkarbowó=–=nr=kfmW=SPPJNPJUNJPRU=–=nadanieW=NPKMUKNVVS=
ania=NSKMRKOMNM=na=talnóm=wgromadzeniu=Członków=ptowarzószenia=wóbrano=nowó=
warządK=aane=członków=warządu=ptowarzószeniaW=
mrzewodniczącó=–=oószard=titek=
ulK=tózwolenia=VSX=44JPPU=gastrzębie=wdrój=
ticeprzewodniczącó=–=aariusz=wając=
=
ulK=aworcowa=NSX=44JPRO=Czóżowice=
pkarbnik=–=wdzisław=ppandel=
=
ulK=horfantego=NPRX=44JPNM=oadlin=
aane=o=liczbie=członków=ptowarzószeniaW= =
ptan=na=dzień=PNKNOKOMNM=rok=W=RP=członków=
=

OK= Cele=statutoweW=
OKNK=
OKOK=
OKPK=
OK4K=
OKRK=
OKSK=
OKTK=
OKUK=

fntegracja=środowiska=choróch=objętóch=programem=przewlekłóch=dializK=
rdzielanie=wzajemnego=wsparcia=i=niesienie=wszelkiej=pomocó=choróm=zrzeszonóm=w=
ptowarzószeniu=
moprawa=i=podnoszenie=standardu=procesu=dializ=poprzez=wspomaganie=lśrodka=aializ=i=
lddziału=kefrologii=tojewódzkiego=pzpitala=ppecjalistócznego=nr=O=w=gastrzębiu=wdrojuK=
momoc=członkom=ptowarzószenia=we=wszelkich=sprawach=dotóczącóch=leczenia=
nerkozastępczegoK=
oeprezentowanie=zrzeszonego=środowiska=w=kontaktach=z=władzamiI=organizacjami=
społecznómiI=podmiotami=gospodarczómi=innómiK=
mopularózacja=wiedzó=o=chorobach=nerek=oraz=organizowanie=poradnictwa=w=tóm=zakresieK=
modejmowanie=inicjatów=i=publiczne=wórażanie=opinii=w=istotnóch=sprawach=społeczeństwaI=
szczególnie=dotK=choróch=objętóch=programem=przewlekłóch=dializK=
tspółpraca=a=organizacjami=i=instótucjami=działającómi=w=kraju=i=za=granicą=mającómi=
zbieżne=cele=z=działalnością=ptowarzószeniaK=

=

PK= lpis=głównóch=zdarzeń=prawnóch=o=skutkach=finansowóch=W=
=

wadanie=
kerka=dla=ptacji=
dializ=
ppotkanie=
fntegracójne=
tójazd=nad=jezioro=
Żówieckie=
fff=wawodó=
Wędkarskie=o=
muchar=mrezesa=

aata=
realizacji=
OMNMJMPJMP=
OMNMJMTJM4=
OMNMJMUJMN=
OMNMJMUJOO=

hoszt=w=zł=

jiejsce=

PT=4RMIMM=zł= tojewódzki=pzpital=ppecjalistócznó=
nr=O=w=gastrzębiu=wdroju=
O=PSSIMM=zł= mark=ieśnó=Tadeusz=haczóna=
=t=oogowach=
O=MOPINO=zł= Ośrodka=rekreacójnoJ
wópoczónkowego==
„r=oumcajsa”K=
UVMIMR=zł= Łowisko=u=mana=Arkadiusza=Bieniek=
w=wawadzie=
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lrganizacja=paczek=
świątecznóch=dla=
Członków=
ptowarzószenia=
=

OMNMJNOJOM=

N=RTOIMN=zł= ptacja=aializ=

4K= lpis=głównóch=zdarzeń=prawnóch=bez=skutków=finansowóch=
=

wadanie=

aata=
realizacji=

hoszt=w=zł=

jiejsce=

kowó=baner=

OMNMJMRJOU=

Brak=

fu=hrakowskie=ani=
aializoterapii=

OMNMJMVJMP=

Brak=

cestón=wdrowia=w=
gastrzębiu=wdrojuK=
uf=ani=mromocji=
wdrowia=w=mszowieK=
ppotkanie=
edukacójne=w=wpm=
w=mszowieK=
=

OMNMJMVJMR=

Brak=

moradnia=msóchologicznoJ
medagogiczna=w=todzisławiu=
Śląskim=
mrezentacja=działalności=
ptowarzószenia=kbmeolp=w=
hrakowie=
mark=wdrojowó=w=gastrzębiu=wdrojuI==

OMNMJMVJPM=

Brak=

mszów=

OMNMJNNJNM=

Brak=

wespół=pzkół=monadgimnazjalnóch=
w=mszowie=

RK= fnformacje=o=prowadzonej=działalności=gospodarczejW=
ptowarzószenie=aializowanóch=kephros=nie=prowadzi=działalności=gospodarczejK=
=

SK= ldpisó=uchwał=warządu=i=oadó=kadzorczejW=
SKNK=
SKOK=
SKPK=
SK4K=

rchwała=nr=NLOMNM=z=dnia=NSKMRKOMNM=w=sprawie=powołania=nowóch=Członków=warządu=
ptowarzószeni=
rchwała=nr=OLOMNM=z=dnia=NSKMRKOMNM=w=sprawie=powołania=nowego=Członka=oadó=
kadzorczej=
rchwała=nr=PLOMNM=z=dnia=NVKMRKOMNM=w=sprawie=składu=nowego=warządu=
rchwała=nr=4LOMNM=z=dnia=ONKMRKOMNM=w=sprawie=zwrotu=kosztów=za=samochód=

=

TK= hwotó=ulokowane=na=rachunkach=bankowóch=
TKNK=
TKOK=

honto==firmowe=wYph=w=fkd=Bank=ŚląskiI=stan=na=PNKNOKOMNM=rok=–=V=R4VITO=złK=
ltwarte=honto=lszczędnościowe=firma=w=fkd=Bank=ŚląskiI=J=stan=na=PNKNOKOMNM=rok=–=
OR=VP4IVU=złK=
=

8K= mrzóchodó=ptowarzószenia=w=roku=OMNM=
UKNK=
Środki=mubliczne=–=brak=
UKOK=
Środki=mrówatne=–=OP=SPPITT=zł=
UKOKNK= aarowiznó=–=V=RMM=zł=
UKOKOK= pkładki=członkowskie=–=O=TMMIMM=zł=
UKOKPK= ldsetki=od=rachunku=bankowego=–=T4RIRT=zł=
UKOK4K= NB=podatku=od=podatników=–=NM=SUUIOM=zł=

=
VK= oozliczenie=N%=
VKNK=
VKOK=

puma=z=przekazania=NB=Z=NM=SUUIOM=zł=
hwotó=przekazane=ptowarzószeniu=z=NB=podatku=za=OMMV=rok=zostałó=rozdósponowaneW=
=
=
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aata=
rozchodu=
OMNMJMUJNT=

OMNMJMVJOP=

VKPK=

aokument/nr=

pprzedawca=

kazwa=

cs=NRNNLOMNM=

CbkToAikA=
gorganJpzklorz=
ppólka=gawna=

Calperos=NMM=

cs=NT4MLOMNM=

CbkToAikA=
gorganJpzklorz=
ppólka=gawna=

saxigrip=
szczepionki=
przeciw=grópie=
MIRml=opK=RN=

=tartość=z=sAT==
===========OMVIUM=zł==

N= MNUIVU=zł= =

=
mozostała=kwota=V=4RVI4O=zł=znajduje=się=na=koncie=oszczędnościowómK=
=

NMK=tpłówó=z=darowizn=Z==V=RMM=zł=
=

kr= aata=

kr=
transakcji=

aane=hontrahenta=
=

Tótuł=
operacji=

=hwota=
==

OV=NN4M=NNTV=MMMM=OURS=VOMM=NMMN= wakup=
N= OMNMJM4JMV= VTOMNVOTORN= oAcAhl=pA========ulK=Łąkowa=PP=================================
środków=
===N=MMMIMM=zł==
czóstości=
4TJ4MM=oacibórz=
4U=NO4M=NMPT=NNNN=MMMM=MSVP=SUTN===
FŁT=mliphA=pl=w=lKlK============
aarowizna= = = = P=MMMIMM=zł= =
O= OMNMJMSJNT= VTOMNUN4PMN=
ŁrChA=TLV======================================MMJ
U4O=tAopwAtA=cNJPPS=
TM=NO4M=4OTO=NNNN=MMMM=4UPU=4SMN=
moYjAT=pmK=w=l=lK=====ulK=Chlebowa=
aarowizna= = = = R=MMMIMM=zł= =
P= OMNMJNMJOO= VTOMNVNPPR4=
N4==================================44JPPT=
gastrzębie=wdrój=
VP=NMRM=NSMR=NMMM=MMM4=MNPU=ONN4=
mowKBraK="hljmibhp"J
howYpwTlc=hoÓifCwbh=f=
aarowizna= = = = = = = RMMIMM=zł= =
4= OMNMJNNJMO= S4MMNNSRUSP=
tpmÓikfCY=pg=
hpKhAoaKpTKtYpwYŃphfbdl=NUA=
44JPPU=gApTowĘBfbJwaoÓg=
=

NNK=wa=przekazanó=N%=z=OMM8=roku=i=OMMV=roku=oraz=części=darowizn=z=tóch=lat=
dokonano=MP-MP-OMNM=roku=zakupuW=
NNKNK= Aparat=do=hemodializó=tóp=4MMUB=o=wartości=PT=4RMIMM=zł=
=
pprawozdanie=zostało=przógotowane=przez=warząd=ptowarzószenia=kephrosK=
=
=
=
=

…………………………K===================……………………………====================…………………KK=
mrzewodniczącóW==
=
=
=====ticeprzewodniczącóW======
=
=
pkarbnikW=
aata=i=podpisK= =
=

=

=

=====aata=i=podpisK==

=

=

=

aata=i=podpisK=
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