MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE
STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI AD REM”
za rok 2009

I. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Łodzi przy ul. Praussa 2

Stowarzyszenie powołane zostało do życia w dniu 08.01.2007 wpisem do Krajowego
rejestru Sądowego
Stowarzyszenie zostało wpisane do następujących rejestrów i ewidencji :
► do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271585
► do systemu REGON pod nr 100300450
► do ewidencji podatkowej NIP 7272692174
Dane dotyczące członków zarządu ( imię i nazwisko, adres zamieszkania):
1. Melania Dominiak – Prezes Stowarzyszenia,
zamieszkała w Łodzi , ul. Nowopolska 13/19
2. Anna Ziober – Vice-prezes Stowarzyszenia,
zamieszkała w Łodzi , ul. Pojezierska 24/12
3. Dominika Żurkowska – Skarbnik Stowarzyszenia
zamieszkała w Łodzi, ul. Żabia8/53
Osoby odpowiedzialne za reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz to:
1. Melania Dominiak – Prezes Stowarzyszenia,
zamieszkała w Łodzi, przy ul. Nowopolskiej 13/19
2. Anna Ziober – Vice-prezes Stowarzyszenia,
zamieszkała w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 24/12
3. Dominika Żurkowska – Skarbnik Stowarzyszenia
zamieszkała w Łodzi, ul. Żabia8/ 53

Misja Stowarzyszenia
Stowarzyszenie AD REM powstało z potrzeby pomocy młodzieży, której w życiu nie zawsze udaje
się prawidłowo funkcjonować. Założone zostało przez pracowników placówek resocjalizacyjnych,
wolontariuszy oraz osoby, którym los młodzieży i jej rodzin jest bliski. W centrum działań znajduje się
młodzież niedostosowana społecznie, jej rodzina oraz wychowawcy, terapeuci i wolontariusze.
Podstawowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest pomoc młodemu człowiekowi w odnalezieniu
własnego miejsca w społeczeństwie, życiu w zgodzie z sobą i normami moralnymi. Robimy to poprzez
aktywizowanie, zachęcanie do podejmowania wyzwań, usamodzielnianie, organizowanie warsztatów i
terapii.
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Cele Statutowe Stowarzyszenia:
a) Integracja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej
społecznie.
b) Pomoc
społeczna
dla
rodzin
dzieci
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
i niedostosowanych, w tym pomoc rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i dzieci;
c)
Działalność edukacyjna i adaptacyja, umożliwiająca młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz
niedostosowanej społecznie usamodzielnienie się i włączenie się do aktywnej pracy zawodowej i społecznej,
d) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
e) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i
niedostosowanej;
f)
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem
społecznym i niedostosowanej;
g)
Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród
młodzieży
zagrożonej
niedostosowaniem
i
niedostosowanej
społecznie
i ich rodzin;
h) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i
niedostosowanej;
i)
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy
społeczeństwami
wśród
młodzieży
zagrożonej
niedostosowaniem
społecznym
i niedostosowanej;
j)

Działalność charytatywna;

k) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w szczególności działalność informacyjna
i szkoleniowa dotycząca przyczyn i objawów niedostosowania społecznego oraz sposobów zapobiegania
temu zjawisku;

l) Popularyzowanie
wiedzy
i niedostosowanej społecznie;

o

problemach

młodzieży

zagrożonej

niedostosowaniem

m)
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
wśród
rodzin
dzieci
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
i niedostosowanych;
n)
Promocja zatrudnienia i
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

aktywizacji

zawodowej

osób

pozostających

o) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
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bez

pracy

p) Promocja i organizacja wolontariatu;
Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia wynikające ze statutu:

a)

organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej (studiów, szkoleń, kursów,
wykładów, seminariów, warsztatów naukowych),

b)

współpraca z istniejącymi i powstającymi organizacjami samorządu terytorialnego zajmującymi się pomocą
młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie.

c)

współpraca
i fundacjami,

z

międzynarodowymi

i

zagranicznymi

organizacjami,

instytucjami

d) organizowanie akcji pomocy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie z
udziałem innych podmiotów
e) organizowanie, finansowanie i prowadzenie wycieczek, półkolonii, obozów rekreacyjnych, zawodów,
konkursów
oraz
wycieczek
dla
młodzieży
zagrożonej
niedostosowaniem
i niedostosowanej społecznie oraz ich rodzin;
f)

organizowanie, finansowanie oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie oraz ich rodzin, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w
rodzinie;

g) organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia
dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie;
h) doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej
oraz tworzenie miejsc pracy dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie;
i)

organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i
telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i
niedostosowanej społecznie;

j)

pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom i instytucjom w ramach programów
grantowych;

k) zakup odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych przedmiotów i przekazywanie
ich na potrzeby osób i instytucji;
l)

inicjowanie i podejmowanie dzielności promocyjnej na rzecz młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i
niedostosowanej społecznie ze społecznością lokalną, organizowanie seminariów, szkoleń, działalności
wydawniczej oraz współpracę ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami
pozarządowymi;

m) zakładanie i prowadzenie placówek profilaktycznych (kluby twórcze dla młodzieży, świetlice
socjoterapeutyczne i środowiskowe, kluby ekologiczne, placówki całodziennego pobytu itp).
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II. OPIS DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA – część merytoryczna :
1.Działania skierowane do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym realizowane były poprzez
realizację następujących projektów:

•

"Wędkujący ekolodzy" to projekt realizowany przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodku Socjoterapii nr
3 i członków Ekoklubu „Nie tylko dla siebie”. Projekt powstał z inicjatywy grupy założycielskiej w skład, której
wchodzili członkowie Ekoklubu oraz młode osoby objęte działaniami stowarzyszenia. Stowarzyszenie
udzieliło młodzieży wsparcia merytorycznego, księgowego oraz pomogło rozliczyć projekt. Projekt
realizowany był od czerwca 2008 roku i trwał do lutego 2009 roku. Celem projektu było zgłębianie
problematyki zanieczyszczenia środowiska, w szczególności wody, poznawanie form ochrony środowiska na
przykładzie województwa łódzkiego, aktywna działalność na rzecz ochrony środowiska oraz propagowanie
aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez sport i zajęcia na świeżym powietrzu. W roku 2009 w ramach
projektu zorganizowany został konkurs ekologiczny dla wychowanków domu dziecka w Grotnikach oraz
wystawa fotograficzna będąca podsumowaniem projektu. Projekt został pozytywnie rozliczony merytorycznie
i finansowo.

• NOTA BENE -JEDEN KROK DO DOROSŁOŚCI –w roku 2009 stowarzyszenie kontynuowało realizację
dwuletniego projektu "NOTA BENE – JEDEN KROK DO DOROSŁOŚCI..." współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Projekt realizowany będzie do lipca 2010 roku. Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie
wychowanków opuszczających Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 w Łodzi do właściwego
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez stworzenie i nadzór nad dalszym działaniem pozaszkolnego
Klubu Nota Bene, który pracować będzie w oparciu o program socjoterapeutyczny połączony z realizacją
działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej. Poprzez realizację projektu jego uczestnicy
nabędą wiedzę i doświadczenia dotyczące wszelkich aspektów „poruszania się” po różnych instytucjach
publicznych oraz zwiększą swoje kompetencje społeczne. Poprzez uczestnictwo w warsztatach rozwoju
osobistego (tzw. Akademii Rozwoju) nabędą umiejętności samorealizacji, co w konsekwencji wpłynie na
podniesienie, jakości ich życia, wzmocni motywację do aktywnego działania w życiu społecznym, oraz
podwyższy samoocenę i jakość pracy w grupie. Uczestnikami projektu jest grupa 15 młodych osób w wieku
od 15 do 18 lat przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 3 w Łodzi. W ramach projektu w
roku sierpniu 2009 odbył się 6 dniowy szkoleniowy wyjazd projektowy, w którym uczestniczyli beneficjenci
projektu. Wyjazd był połączeniem zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu procesu usamodzielnienia
postrzeganego jako reintegracja zawodowa i społeczna oraz aktywny wypoczynek. W czasie wyjazdu
młodzież korzystała z zajęć jazdy konnej, kajakarstwa, pływania, siatkówki plażowej. Wyjazd szkoleniowy
zorganizowany został w miejscowości Rybaki pod Olsztynem na terenie Ośrodka Caritas.

Ekoklub „ Nie tylko dla siebie” Stowarzyszenie promuje ideę zrównoważonego rozwoju poprzez działania
Ekoklubu. Ekoklub należy do sieci międzynarodowej ECOCLUBES wpisany do niej został w lipcu 2007r .Od dnia
01.03.2009 roku stowarzyszenie realizowało projekt „Spełniamy marzenia o czystej ziemi – działania „Ekoklubu Nie
tylko dla siebie”- jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży promujących życie bez
narkotyków współfinansowany ze środków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Działania projektu rozpoczęły się od dnia
01.03.2009. i trwały do 27.12.2009 roku. Projekt adresowany był do grupy 12 osób- młodzieży i dzieci. Głównie byli to
wychowankowie MOS nr 3. W ramach projektu realizowane były warsztaty związane z problematyka ekologiczną oraz
organizowane były imprezy ekologiczne, poprzez przygotowanie ich i przeprowadzenie w formie aktywizującej dzieci i młodzież . W
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ramach projektu młodzież objęta jego działaniem włączyła się aktywnie w obchody Światowych Dni Wody.
Tematem przewodnim roku 2009 była problematyka wód transgranicznych. Aleksandra Jankowska, członek
naszego Ekoklub oraz Koordynatorka do spraw wody Polskiej Sieci Ekoklubów z okazji tego wydarzenia
wystosowała apel, który zamieszczony został na stronie Polskiej Sieci Ekoklubów (www.ecoclubes.org.) a dotyczył
kwestii oszczędzania wody. Happening odbył się w Łodzi przy ul. Wysokiej 23.
Dodatkowo w ramach projektu :
•
członkowie Ekoklubu „ Nie tylko dla siebie” poprowadzili warsztaty papieru czerpanego podczas Festynu
Prozdrowotnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 34
•
odbyły się warsztaty z tematyki równości szans zatytułowane „ wizerunek kobiety w reklamach i jego wpływ
na codzienne życie kobiet”
•
wykonana została „Mapa potrzeb„ dotycząca zagadnień bezpieczeństwa na terenie i wokół szkoły. W
ramach tego działania członkowie Ekoklubu przeprowadzili ankiety pośród 81 uczniów SP nr 40, Sp nr 212 oraz
Gimnazjum nr 50. Wyniki ankiet zostały opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia AD REM dodatkowo
przekazane zostały Dyrektorowi SP nr 212 oraz
Gimnazjum nr 50 jak i Dyrekcji SP nr 40. Efektem przeprowadzonych badań było wystosowanie w imieniu Ekoklubu
pisma do Zarządu Dróg i Transportu Urzędu Miasta Łodzi z prośbą o zamontowanie spowalniaczy oraz
umieszczenie właściwych znaków drogowych na ulicy Praussa.
•
Ekoklub włączył się aktywnie w organizację III Festynu Integracyjnego dla społeczności lokalnej i
przygotował warsztaty malowania ekologicznych toreb zachęcając w ten sposób do ograniczenia używania
jednorazowych toreb plastikowych.
•
Ekoklub zorganizował warsztaty ekologiczne dla dzieci z Przedszkola nr 12. Zajęcia rozpoczęły się od
przeczytania przedszkolakom bajki poruszającej problemy zanieczyszczania środowiska naturalnego. Dodatkowo
warsztaty zostały wzbogacone o konkurs plastyczny i drobny poczęstunek składający się głównie z owoców.

2.Działania skierowane do społeczności lokalnej, w której działa Stowarzyszenie AD REM:
• W miesiącu październiku 2009 roku Stowarzyszenie zorganizowało III Integracyjny Festyn
Społeczności Lokalnej we współpracy z Radą Osiedla im. Montwiłła Mareckiego, Młodzieżowym Ośrodka
Socjoterapii nr 3 Łodzi, Szkołą Podstawową nr 40 oraz Przedszkolem nr 12 w Łodzi. W tym roku Festyn
przebiegał pod hasłem ” Mam talent i chcę się nim podzielić”, a współfinansowany został ze środków
Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi. W tym roku honorowy patronat nad Festynem objął
Dyrektor Delegatury Łódź - Polesie Pan Marek Kowalik. Głównym punktem festynu był konkurs „Mam
talent”, w którym dzieci z Przedszkola nr 12, młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 40 i uczniowie Gimnazjum
nr 50 zaprezentowali nam swoje dotąd ukrywane talenty. Mieli okazję pokazać się przed licznie tego dnia
zgromadzoną publicznością i profesjonalnego, specjalnie dobranego na tę okazję jury. Konkurs „Mam talent”
to nie jedyne wydarzenie tego dnia. Po zakończonym konkursu na przybyłych gości czekały jeszcze inne
atrakcje. Wśród nich kącik kulinarny gdzie można było się najeść i napić, profesjonalna wizażystka, która
prezentowała różne rodzaje makijażu. Nauczyciele i wychowawcy mogli tego dnia wziąć udział w specjalnie
dla nich przygotowanych warsztatach z emisji głosu i tańców integracyjnych. Młodzież z kolei miała okazje
sprawdzić się w różnych dyscyplinach sportowych w tym w turnieju tenisa stołowego, turnieju piłki nożnej i
piłki siatkowej. W tegorocznym festynie udział wzięło około 300 osób.
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3. Działania skierowane do członków stowarzyszenia ,wychowawców, wolontariuszy oraz
innych dorosłych zaangażowanych w pracę na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem
społecznym:

• W miesiącu sierpniu członek naszego stowarzyszenia Aleksandra Kopalska uczestniczyła w
międzynarodowym szkoleniu "„HighTech communication tools” dotyczącym technik komunikacji .
Obecnie do komunikowania się w największym stopniu wykorzystywany jest internet, czyli globalna sieć
łącząca tysiące komputerów za pomocą linii telefonicznych i łączy stałych. „HighTech ….” zwraca uwagę jak
ważną częścią naszej pracy stał się Internet, który umożliwia globalny dostęp do informacji i ludzi, dzięki
czemu porozumiewanie się nie jest ograniczone czasem i przestrzenią, a wiadomości rozprzestrzeniają się
w olbrzymim tempie. Jest to komunikacja szybka i efektywna, a przede wszystkim przyjazna osobom
niepełnosprawnym. Efektem szkolenia była wiedza, nabyte umiejętności oraz przekonania na temat
potrzeby i konieczności korzystania z postępu technologicznego.
•
Członek Stowarzyszenia ASD REM Aleksandra Kopalska oraz wychowanką MOS nr 3 w miesiącu wrześniu
uczestniczyły w międzynarodowym spotkaniu stowarzyszeń europejskich w Dreźnie. Celem spotkania było
zbudowanie wspólnej platformy do stworzenia i rozbudowania międzynarodowej sieci partnerskiej. Szkolenie trwało
zaledwie kilka dni, obfitowało w mnóstwo działań i dyskusji. Poruszano tematy związane z przyszłością młodych
ludzi w różnych regionach Europy. Ponadto, zwracano uwagę na problemy bezrobocia i poszukiwanie możliwych
rozwiązań. Zastanawiano się, jak uwrażliwić społeczeństwo, szczególnie w kwestiach ekologii. Myślą przewodnią
szkolenia było “Sustainable lifestyle” ( w wolnym tłumaczeniu - „Życie w zgodzie z sobą i ze światem”), które
wydaje się być najlepszą i najobszerniejszą podstawą stworzenia projektu. Każda z organizacji może wnieść coś
wartościowego i pomóc we wprowadzeniu pewnych swoich pomysłów w życie w innym rejonie Europy.

III. Działalność gospodarcza:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Sprawozdanie z działalności Zarządu:
W roku 2008 zarząd spotkał się 10 razy. Podczas spotkań omawiane był bieżące sprawy stowarzyszenia,
przebieg realizowanych projektów, planowanie nowych działań zarządu.
W miesiącu czerwcu zarząd zwołał walne zebranie członków, na którym przedstawione zostało sprawozdanie
merytoryczne i finansowe za rok 2007 oraz poświecone zostało na omówienie bieżących spraw. W miesiącu
październiku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków związane z rozpoczęciem starań o otrzymanie
przez Stowarzyszenie AD REM statusu organizacji pożytku publicznego. w myśl ustawy.
Od dnia 29.12.2009 roku nasze stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego.
a. Cel realizowanych zadań
Naszym celem jest zwiększenie dostępności różnorodnych zajęć pozaszkolnych dla młodzieży przebywającej w
MOS nr 3 w Łodzi w celu zapobiegania ich demoralizacji, oddziaływania profilaktycznego i terapeutycznego. W
ramach stowarzyszenia działa młodzieżowy klub NOTA BENE miejsce, do którego młodzież przebywająca w
MOS nr 3 może przyjść napić się herbaty lub kawy, zjeść ciasto i w atmosferze przyjaźni, ciepła, komfortu
psychicznego, poczucia bezpieczeństwa mogą dzielić się problemami i przeżyciami, a z pomocą doradców
dążyć do rozwiązania ich. Stowarzyszenie działania swoje adresuje również do najbliższej społeczności
lokalnej.
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b. Rezultaty realizowanych zadań
Funkcjonowanie Klubu NOTA BENE
Dla wychowanków MOS nr 3:
- efekty społeczne: resocjalizacja uczestników projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, pomoc osobom
opuszczającym placówkę we właściwym funkcjonowaniu w społeczeństwie, nauka odpowiedzialności za realizację
poszczególnych działań, aktywizowanie młodzieży defaworyzowanej do pracy na rzecz społeczności lokalnej
- efekty wychowawcze: nauczenie odpowiedzialności, próba nauczenia funkcjonowania w społeczeństwie i
właściwego pełnienia roli obywatela, kształtowanie postaw ekologicznych, kształtowanie umiejętności aktywnego
spędzania czasu wolnego i korzystania z dóbr kultury,
- efekty psychologiczne: zwiększenie samokontroli, współpracy w grupie, podnoszenie poczucia
odpowiedzialności za swoje czyny, kształtowanie asertywności, odpowiedzialności za siebie i podejmowane decyzje
Dla społeczeństwa lokalnego:
- integracja środowiska społeczności lokalnej
- zmiana negatywnego wizerunku młodzieży trudnej w oczach mieszkańców społeczności lokalnej
- zaangażowanie w proces usamodzielnienia wychowanków opuszczających MOS nr 3 w Łodzi

VI. Informacje dotyczące zatrudnienia, płac lokatach bankowych
W 2009 roku członkowie swoje funkcje pełnili społecznie.
Stowarzyszenie w ramach realizacji zleconych zadań uzyskało dotacje, które w pozwoliły na podpisywanie umów
zlecenie lub o dzieło.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Stowarzyszenie AD REM” posiadało:
• w kasie głównej kwotę 109, zł 02 groszy
• w banku kwotę 2.612 zł 25 groszy z czego:
 1.186 zł 31groszy na koncie podstawowym
 1.425 zł 94 groszy na wydzielonym koncie składkowym
W 2009 roku Stowarzyszenie nie udzielało ani nie pobierało żadnych pożyczek.
Stowarzyszenie posiada zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie 724,20 zł. Stanowią je niewykorzystane środki
pieniężne pochodzące z dotacji do projektu „Wędkujący ekolodzy”. Zobowiązanie to zostało uregulowane w styczniu
2010 roku.

VII. Uzyskane przychody
W 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało przychód w wysokości (na dzień 31.12.2009) 129.521,48 zł. z gdzie:
• 1.090,00 – składki członkowskie
• 5.109,76 – dodatni wynik finansowy roku 2008 zaliczony w przychody statutowe roku 2009
• 122.491,72 – przychody statutowe pochodzące z dotacji
• 830,00 – darowizny pieniężne

VIII. Koszty
• W 2009 roku (na dzień 31.12.2009) Stowarzyszenie poniosło w ramach prowadzonej działalności statutowej
koszty 127.301,15 zł gdzie:
122.491,72 zł. - koszty realizacji zadań statutowych pokryte z dotacji
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• 564,61 zł. - koszty realizacji zadań statutowych pokryte ze środków własnych – w tym 41,31 zł wkład własny
w realizację projektów
• 267,00 zł. - koszty administracyjne
• 3.977,82 zł. - pozostałe koszty operacyjne stanowiące koszty roku 2008 ujęte w roku 2009
Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego. Do Urzędu Skarbowego zostanie złożona roczna deklaracja
podatkowa CIT - 8.

IX. Kontrole
W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzone kontrole.
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