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za rok 2077

y' Formuląrz należy wypełnić w języku polskim;
/ sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego b:iałe pola;
/ w trakcie wypełniania formulorza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
/ we wszystkich polach, w których nie będq wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-),
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FUNDACJA PEL|KAN

Kraj PoLsKA Województwo MMoWECK|E PoWiat PRZASNYSKl

Gmina PRZASZNYSu Ulica Nr domu 55 Nr lokalu

Mieiscowośc SlERAKoWo Kod pocztowy 06-300 Poczta PRżASNYSZ Nr telefonu 609 659 955

Nr faksu E-mail biuro@fUndacjap6likan,pl strona M http://M.fundacjap€likan.pl/

3. Dąta rejestracjiw KĘow_Y.fi Rejq_._9j!:że 
,,.,,,,, 09-12-2013

17-o7-2017

5. 147007583 00004B9653







Nauka, szkolnictwo v,tyższe,
edukacja, oświata i wychowanie

Pomoc finansowa w organizacji
Międzynarodowej Konferencji Naukowej,
Kóra odbyła się we wześniu 2017 r. było:
celem konferencji było podejmowanie i

inspirowanie działalności aĘstycznej,
naukowej i duchowej celem
upowszechniania kultury w społeczności
lokalnej miasta Przasnysz i powiatu
przasnyskiego oraz podniesienie
samooceny tej grupy społecznej i

włączenia ich do aKywnego uczestnictwa
w życiu społecznym, Postawione w §tule
konferencji problemy są aktua|ne w
dzisiejszych czasach, bo od ich rozwiązania
zależy dalszy rozwój społeczeństwa. Celem
konferencji były próby odnalezienia
odpowiedzi na postawione pytania.
Szerokie spektrum tematyczne konferencji
stwarza pole do interesujących, owocnych
dyskusji, rozważań i wystąpień.
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Kod PKD:

Kod PKD:



Kod PKD:

! najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

! gmina

! powiat

! województwo

! cały kraj

! poza granicami kraju

15.000,00 zł

15.000,00 zl

0,00 zł

0,00 zł

. l ij,:, ", 15.000,00 zł

0,00 zł

1 . 2, l nfolmacja o źródłach ;p.rzychodółv organ izacji
1 .aa.:::, -.a:i: ::

1 15.000,00 zl

,2.

': :.. '.'a', ..:] l i

P rzych od y z działa l n ośg,i od płatnej pożytku p u b|ic"lńegi 0,00 zl

':i'

'.' i 0.00 zl

l
] '.l::,:'.,. .]:;::,.

;.+,,

l.:.lj; , :
],_] 0,00 zl

2.1

2.2, lnformacja o poniesionych 'i,kosztach:

oubliczneoo 27.694,28 zl

2. Koszty' z tytułu prowadzćnia 0,00 zl

3. Ko,szty,l tytułu 0,00 zl

4, Koszt! ą§ńinistricylne, w tym: zużycie materi
i:opłatv, wvnaqrodzenia oraz ubezpieczenia i ihn 424,60 zł

0

0,00 zł
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osób prawnych

łruk
s nle

osób
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0,00 zł

: 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł
2, Wysokośó pzeciętnego miesięcząggg wy,ńdQrodzenia (brqtto),wypłacońego Pr:acciWnikom
organizacji;',wliczając wynag,r.odzeniezas,ądnicŻ{,:ńagloQy; P'rómie i inne świadczęlja, oraz .

osobom,świadczącym,risłuói]na óodstawiii],uń"WV clińitńbp'iaWnej .l.. :i .= . l1l..li,€
0,00 zł

0,00 zł
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1 0,00 zł

2 0,00 zł

J 0,00 zł
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29-05-2018r.
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