Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i PolitykiSpołecznej

za rok 2016

./ Formularz należy wypełnić wjęzyku polskim;
./ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
./ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Data zam
ieszaenla sprawozdania

1. Nazwa organizacji

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

2.Adres siedziby idane
kontaktowe

Kraj Polska

Województwo lubuskie

Powiat gorzowski

Gm
ina Gorzów Wlkp.

Ulica Walczaka

Nr domu 1

Nr lokalu

Miejscowość Gorzćw Wlkp.

Kod pocztowy 66-400

Poczta

Nr faksu

E-mail

Strona www.psonigorzow.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym
Re.estrze S do m
4. Data uzyskania statusu
ku ubliczne o
5. Numer REGON
210011923

Gorzów Wlkp.

Nr telefonu

25.01.2002
2005.12.05
6. Numer KRS

1

0000085133

Funkcja

Imię i Nazwisko

7. Skład organu zarządzającego organizacji
Beata Piwowarska
Przewodnicząca
(Na/ety wpisać imiona, nazwiska oraz Informacje o funkcji t--- ---------+ ----------------- 1
pełnionej przez
zarządzającego)

poszczególnych

czlonk6w organu

Anna Wiszniewska

Wiceprzewodnicząca

Tadeusz Karpiński

Wiceprzewodniczący

Tomasz Kogucki

Sekretarz

Elżbieta Wichowska

Skarbnik

Krystyna Leśniak

Członek
Funkcja

Imię i Nazwisko
8. Skład organu kontrolilub nadzoru
organizacji

Agnieszka Szpałek

(Na/ety wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczeg6/nych członk6w organu kontroli Ewelina Czystowska Baryła
lub nadzoru)

Sekretarz
Członek

Ewa Dominiak

9. Cele statutowe organizacji

Przewodnicząca

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans
osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków
przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich
rodzin.

(Na/ety opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, placówek i
zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy w zakresie
rehabilitacji, wczesnej interwencji, edukacji iwspierania rozwoju.
Zapewnienie wypoczynku poprzez organizowanie imprez o charakterze
kulturowym, sportowym iwyjazdów rekreacyjno-integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów. Organizowanie
osobom dorosłym form indywidualnego wsparcia w niezależnym,
samodzielnym życiu oraz inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form
pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych . Tworzenie warunków
włączania niepełnosprawnych intelektualnie dzieci, młodzieży i
10. Sposób realizacji celów statutowych
doroslych w tok normalnego życia , korzystania przez nich z
organizacji
ogólnodostępnej infrastruktury społecznej iform życia społecznego z
(Na/ety opisać spos6b realizacji cel6w statutowych zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza
organizacji na podstawie statutu organizacji)
w postaci specjalistycznej pomocy, asysty i doradztwa.
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1.0pls działalności pożytku publicznego

1.Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

W 2016 roku cele statutowe były realizowane w pięciu placówkach:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Walczaka 1A w Gorzowie Wlkp.
zapewnia realizację obowiązku szkolnego lub nauki w okresie od stycznia do sierpnia 2016r.dla 72
a w okresie od września do grudnia 2016r.dla 74 osób, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie, szczególnie z upośledzeniem w stopniu znacznym i głębokim oraz kalectwem
sprzężonym.
2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy przy ul. Milickiej 2 w Drezdenku realizuje
takie same cele statutowe jak placówka w Gorzowie Wlkp. W okresie od stycznia do sierpnia 2016r.
obowiązek szkolny lub nauki realizowało 16 osób, a od września do grudnia 2016r.
21 osób, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacz nym i głębokim ze
sprzężeniami.
3. Ośrodek Wczesnej Interwencji przy ul. Dekerta 1w Gorzowie Wlkp. zapewnia wielokompleksową
rehabilitację dzieciom niepełnosprawnym bądź zagrożonym niepełnosprawności ą od urodzenia do
18 lat z możliwością przedłużenia do 25 lat, jeślitakiej rehabilitacji wymagają. W 2016 roku z
wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji skorzystało 489 osób, którym udzielono 9
950 specjalistycznych świadczeń rehabilitacyjno-terapeutycznych . $wiadczenia realizowane są
przez zespół specjalistów z zakresu rehabilitacji leczniczej na podstawie umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
4. $rodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Walczaka 1w Gorzowie Wlkp. zapewnia wsparcie,
terapię i rehabilitację 35 osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i
głębokim. Placówka służy głównie osobom, które po zakończeni u etapu edukacjiz uwagi na stopień
niepełnosprawności intelektualnej i kalectw sprzężonych wymagają wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu.
5. Mieszkanie Chronione .Nasz Dom" przy ul. Sulęcińskiej 51 w Gorzowie Wlkp. zapewnia 10
osobom z niepełnosp rawnością intelektualną, które z różnorodnych przyczyn losowych pozostały
bez stałej pomocy rodziny, mieszkanie w warunkach zbliżonych do warunków rodzinnych oraz
wymagane przez osoby niepełnosprawne intelektualnie formy wsparcia.
Poza stałym wsparciem w placówkach organizacja :
- zabezp iecz nieodpłatną, profesjonalna pomoc prawną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
i ich rodzin;
- włącza osoby niepełnosprawne intelektualnie w środowisko osób zdrowych;
- dowozi uczestników na zajęcia do prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek;
- prowadzi poradnictwo pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne ;
- organizuje imprezy integracyjne i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z udziałem
społeczności lokalnej;
- przeciwdziała wykluczeniu społecznemu poprzez organizację od kilku lat corocznej,
dwudniowej imprezy dla środowiska lokalnego pn.•Gorzów miastem akceptacji" w ramach
.Dnia godności osoby niepełnosprawnej intelektualnie"
- prowadzi treningi w celu zwiększenia aktywności życiowej izaradności osobistej oraz
niezależności osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin i opiekunów;
- realizuje zadania ze środków pozyskanych w ogłaszanych przez PFRON, MRP i PS, ROPS
woj. Lubuskiego, Lubuski Urząd Wojewódzki konkursach, jak zajęcia rehabilitacyjne, zajęci a
plenerowe, wyjazdy edukacyjne oraz warsztaty artystyczne.
Stałym wsparciem obejmuje rocznie ok. 600 osób iwarunkiem otrzymania określonej pomocy nie
jest członkostwo w organizacji.
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2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności
pożytku publicznego

D

D cały kraj

(Na/ety wskazaćjedną lub więcej pozycji)

D gmina

dzielnica

D zagranica

O oowiat

2. Informacja dotycząca
sprawozdawczym

prowadzonych

przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie

1.0rganizacja
prowadziła
jednostki organizacyjne (m.in. placówki
zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym , przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji
kryzysowej, ośrodki wsparcia w tym: schroniska dla bezdomnych, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki wsparcia dla osób z zaburzen iami
psychicznymi1; centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej2;
środowiskowe domy samopomocy3", lokale socjalne, mieszkania chronione,
noclegownie, domy dla bezdomnych4; warsztaty terapii zajęciowej, zakłady
aktywności zawodowejs; żłobki, kluby dziecięcea; placówki opiekuńczowychowawcze , regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i Interwencyjne
ośrodki preadopcyjne 7; szkoły, placówki publiczne8; przedsiębiorstwa podmiotów
leczniczych9, schroniska dla zwierząt10; specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie, ośrodki wsparcia11).

r
r

tak
nie

2.lnformacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp

Nazwa placówki

Miejscowość/ci , w której/ych
olacówka orowadzi działania

Liczba odbiorców działań placówki
w okresie sorawozdawczvm

Gorzów Wlkp.

74

2.

Ośrodek Rehabilitacyj n o-EdukacyjnoWychowawczy
Ośrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy

Drezdenko

16

3.

Ośrodek Wczesnej Inte rwencji

Gorzów Wlkp.

489

4.

Mieszkanie Chronione Nasz Dom"

Gorzów Wlkp.

10

Gorzów Wlkp.

35

1.

5.

Środowiskowy Dom Samo pomocy

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Na/ety oszacować lic odbiorców dzisłat'I organizac}1 w okresie
sprawozdawczym , w podziale na osoby fizyczne iosoby prawne)

Osoby fizyczne

1350

Osoby
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4

1.0pis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(NtJ/ety podtJć informację nłJ temat rodzaju działalności
nieodpłatnej orgtJnizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającegolych
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej nit 3
rodzaje działalności nieodpłatnej, na/ety podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności {podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

Prowadzenie 2 Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych
w Gorzowie Wlkp. i Drezdenku, w których dzieci i młodzież niepełnosprawna
intelektualnie realizuje obowiązek szkolny lub nauki w ramach kształcenia
specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podopiecznymi
placówek są dzieci i młodzież niepełnosprawna w stopniu znacznym ze
sprzężeniami i głębokim. Wszyscy uczniowie i wychowankowie objęci są
prócz edukacji, fizjoterapią, wsparciem logopedycznym i psychologicznym. W
gorzowskiej placówce wychowankowie korzystają również z basenu
rehabilitacyjnego.
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (zwany dalej ŚDS)
d la
35 dorosłych niepełnosprawnych osób z zaburzeniami psychicznymi a w
szczególności z niepełnosprawnością intelektualną głównie w stopniu
znacznym i głębokim. W ramach prowadzonych w placówce różnorodnych
treningów uczestnicy nabywają nowe, udoskonalają lub podtrzymują obecne
umiejętności. W zależności od stopnia niepełnosprawności podejmowane
działania wpływają na poprawę sprawności fizycznej, psychofizycznej i
społecznej, usamodzielnienia się oraz nieustanne rozwijanie umiejętności
samoobsługowych. Dodatkowym wsparciem obejmowane są również rodziny
uczestników ŚDS, którym pobyt ich podopiecznych w placówce umożliwia
np. kontynuowanie pracy zawodowej.
Ośrodek Wczesnej Interwencji (zwany dalej OWI )jest niepublicznym
zakładem opieki zdrowotnej. W ramach kontraktu z NFZ zapewnia
wielospecjalistyczną rehabilitację dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
bądź zagrożonej niepełnosprawnością. Z kompleksowej rehabilitacji mogą
korzystać osoby od urodzenia do 18 lat. Okres ten może być przedłużony do
25 roku życia je śli pacjent jest objęty edukacją. Placówka zapewnia dzieciom
wczesne , ratunkowe rozpoczęcie oddziaływań od momentu ujawnien ia
zagrożenia niepełnosprawnością i prowadzenie ich nieprzerwanie do 7 roku
życia oraz później, gdy wymaga tego stan zdrowia. Średnio w ciągu roku
obejmuje kompleksową rehabilitacją około 500 osób w przedziale wiekowym
O -25 lat z opóźnionym rozwojem psychoruchowym , upośledzeniem
umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym,
autyzmem i innymi schorzeniami stanowiącymi zagrożenie
niepełnosprawnością. Celem naszych oddziaływań jest najwcześniejsze
wykrycie, korygowanie bądź kompensowanie zaburzeń rozwoju małego
dziecka poprzez dobranie metod terapeutycznych dostosowanych do jego
indywidualnych potrzeb oraz przygotowanie rodziców do aktywnego
uczestnictwa w procesie jego rehabilitacji.

Numer Kodu
Kod PKO:

88.91.Z

Kod PKO:

86.90.A

Kod PKO:

88.1O.Z

O sołectwo
2.Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację nieodpłatnej działalności
pożytku publcznego
{Na/ety wskazac! jedną lub więcej pozycji)

Nazwa Podklasy
Pozostała opieka dzienna nad dziećmi
niepełnosprawnym i intelektualnie.
Działalność fizjoterapeutyczna
realizowana przez niepubliczny zakład
opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej bądż zagrożonej
niepełnosprawnością.
Opieka dzienna dla dorosłych osób
niepełnosprawnych intelektualnie
województwo

O cały kraj

D dzielnica
O gmina

O zagranica

O powiat
5. Informacja dotycząca dzłałalnoścl odpłatnej pożytku publicznego

1.0rganizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

(Na/ety podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKO 2007 odpowiadającegolych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej nit 3
rodzaje działalności odpłatne}. na/ety podać informację na
temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu dzlalalnoścl)

Zapewnienie posiłków wychowankom i uczestnikom placówek.
Odpłatność obejmuje wyłącznie tzw. Wsad do kotła tj. zakup artykułów
spożywczych , niezbędnych do przygotowania odpowiednio
zbilansowanych przez dietetyka posiłków. Uczestnicy w czasie pobytu
w placówkach korzystają ze śniadań, obiadów ipodwieczorków, a
podopieczni mieszkający w mieszkaniu chronionym także kolacji.
W określonych sytuacjach zapewniamy dostosowaną do schorzenia
dietę.
Mieszkanie chronione jest wyodrębn ioną jednostką zapewniającą
mieszkanie w warunkach zbliżonych do warunków rodzinnych oraz
zapewniamy formy wsparcia niezbędne osobom niepełnosprawnym
intelektualnie. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 1O osób
niepełnosprawnych intelektualnie. W mieszkaniu zapewniamy
całodobowe wsparcie adekwatne do potrzeb i możliwości
mieszkańców. W celu zapewnienia wsparcia zatrudniony jest
psycholog, pracownik socjalny i opiekunowie osób niepełnosprawnych .
Organizowanie wycieczek rekreacyjnych, krajoznawczych, wyjazdów
na tzw. zieloną lub białą szkolę, wyjazdów plenerowych itp.
Organizowanie grup na turnusy rehabilitacyjne. Celem tej działalności
jest integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych intelektualnie,
umożliwienie im funkcjonowania poza miejscem zamieszkania i
usamodzielnienie. Odpłatność ponoszona jest wyłącznie za pobyt i
transport. Turnusy rehabilitacyjne mają na celu oprócz integracji osób
niepełnosprawnych intelektualnie zapewnić również rehabilitację
leczniczą. Dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i
głębokim jest to z reguły jedyna forma rehabilitacji leczniczej z uwagi
na to iż osoby te wykluczane są z pobytów w sanatoriach i ośrodkach
rehabilitacji stacjonarnej .

Usołectwo

Nazwa Podkłasv
Przygotowywanie posków dla
oodooiecznvch olacówek .
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
w mieszkaniu chronionvm.
Organizowanie wyjazdów
rekreacvinvch.
C8:I województwo

O dzielnica

O cały kraj

O gmina

O zagranica

Numer Kodu

3. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację odpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Na/ety wskazaćjedną lub więcej pozycji)

Kod PKO:

56.29.Z

Kod PKO:

87.30.Z

Kod PKO:

79.12.Z

O powiat
6. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

r
r

1.0rganizacja prowadzłła działalność gospodarczą
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2.0pis przedmiotu działalności gospodarczej
(Na/efy podać informację na temat rodzaju działalno$ci
gospodarczej prowadzonej przez organizacjf w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem lcodulów PKD
gQQZ odpowiadającegolych taj działa/no$ci. Je$1i
organizacja prowadzi więcej nit 3 rodzaje działalno$ci
gospodarczej wg lclasyfikac}i PKD, na/ety podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczyna)lfC od głównego
przedmiotu dzfllłalnoścl)

Nazwa Podklasy

Numer Kodu
Kod PKO:
Kod PKO:
Kod PKO:
O sołectwo
3.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

:
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1.Informacja o przychodach organizacji
1.Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników I zysków istrat)
7 213 892,71 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

6 535 917,51 zł

zł

381620,50

3. Przychody z działalnościgospodarczej
I

zł

I

zł

4. Przychody z działalności finansowej
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze źródeł publicznych ogółem:

6 501 020,71 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

w
tym:

zł

296354,70

, zł

b) ze środków budżetu państwa

1414 065,45

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

5 086 955,26 zł

7

zł

d) z dotacji z funduszy celowych

, zł

7.Ze żródeł prywatnych ogółem:

34 967,23 zł

a) ze składek członkowskich

9 808,80 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

25 038,43 zł

c) z darowizn od osób prawnych
I

w
tym:

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych,kwest)

zł

, zł

e) ze spadków, zapisów

I

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)

I

g) z nawiązek sądowych

zł
zł

120,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

I

8. Z innych żródeł

zł

381550,07 zł

2.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
-33 852,43 zł

1.Wynik działalnościodpłatnej pożytku publicznego
2. Wynik działalności gospodarczej

'

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

I

zł
zł

3.Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych

137 561,01 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodoweg o od osób fizycznych uzyskanych
iniewydatkowanych w latach ubiegłych, a wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

137 561,01 zł

3. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
okresie sprawozdawczym ogółem

w

302 181,23 zł

4. Działania,na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt 11.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1

2

Wkład własny przy realizacji projektu PFRON pn.•Specjalistyczne wsparcie osób
niepełnosprawnvch szansa na ich samodzielność"
Dofinansowanie działalności placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnym i ( Ośrodek
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gorzowie Wlkp., Ośrodek Wczesnej Interwencji,
Mieszkanie chronione, Środowiskowy Dom Samopomocy) zgodnie z uchwalą Zarządu PSONI
Koła w Gorzowie Wlkp.

8

26 143,44 zł

168 000,00 zł

3
4

Dostosowanie nowe o obiektu do rowadzenia działalności statutowe·

35 871,89

zł

15165,90

zł

5. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków
pochodzących z 1o/o podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
I

zł

2

zł

3

, zł

4

zł
W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

Koszty ogółem:

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

7 332 970,97 zł

302 181,23 zł

6 856 617,04 zł

208 181,23 zł

415 472,93 zł

37 000,00 zł

zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d)koszty administracyjne, w tym:zużycie materiałów ienergii, usługi obce, podatki
io łat
na rodzenia oraz ubez ieczenia i inne świadczenia, amo zac·a
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
odatku dochodowe o od osób fiz czn eh

zł

I

60 881,00 zł

I

57 000,00 zł

zł

I

zł

I

Zf

r z podatku dochodowego od osób pro
..................... ..........zł

r z podatku od nieruchomości
................................zł
r z podatku od czynności cywilnoprawnych
................................z1

1.Organizacja korzystała

z

r z podatku od towarów I usług

następujących zwolnień

zł

.„.„ ............„. „. ..• • • .•.

(Należy wSkazat jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)

r z opłaty skarbowej
zł

„...• • .• • • • • „ ..... „ ..........

r z opłat sądowych
.......„ ....„ „ .......... ......

zł

r z innych zwolnień
-> jakich? ---------„.....„ ....„ „..........„....zł

O nie korzystała
9

I

r tak.
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez
jednostki publicznej radiofonii I telewizji o prowadzonej działalności pożytku
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o
r nie
radiofonii itelewizji (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 226)

r własność

r użytkowanie w ieczyste

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 umowy
użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia iprzysługuje jej w odniesieniu do
tych nieruchomości następujące prawo:

r najem

r użytkowan ie

r użyczenie

(Na/ety wskazaćjedną lub więcej pozycji)

r dzierżawa

r nie korzystała

:„. . ' .
-

:-·- .';"-,. \

-

,-.

..
,
.

-.

-

--

-

-

.... · - „ „. ..,::,

..

]

4. --;,,.

1.Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. liczba osób zatrudnionych

w organizacji na podstawie stosunku pracy
150 osób

(W odpowiedzi na/ety uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okrasie sprawozdawczym, nawet jaś/i obecnie nie są jut
zatrudnione w organizacji)

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie na/ety zsumowa'6 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 pól etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy ipodzielić przez 12.
nik
wpisać z dokładnością do 1miejsca po przecinku)

3. Liczba osób
cywilnoprawnej

zatrudnionych

w

organizacji

na

podstawie

119,57 etatów

umowy

39 osób

2. Członkowie

r tak
1. Organizacja posiada członków

r

nie

osób fizycznych 134... .„ .., .....
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego
osób prawnych

·················

organizacja
pozyskała......11.........członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja
straciła.„ „.„. 11... „..„ .członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poiy,tku publicznego Io wofontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezaletnie od
tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na

1
0

r tak
r nie

oodstawie umowv cvwilnoDrawnei czv Drzedstawicie/e władz oraanizacliJ

1
1

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30
dni
(Każdy wolontsrlusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych ns rzecz orgsnizscji w
okresie sprswozdswczvm i czssu orscy)

w
tym:

osób

a) członkowie organizacji

osób

b) pracownicy organizacji

osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

osób

d)członkowie organu zarządzającego

osób

e) inne osoby

osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30
dni

13 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych ns rzecz orgsnizscji w
okresie sorawozdswczvmJ

a) członkowie organizacji

2 osób

b} pracownicy organizacji

4 osób

w
tym:

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d) członkowie organu zarządzającego
e) inne osoby

osób
osób
7 osób

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę

4 398 035,42

zł

4 210 126,92 zł
3 118 942,42 zł

wynagrodzenie zasadnicze

w
tym:

17 790,00 zł

nagrody

231732,61 zł

premie
inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)
b) z tytułu umów cywilnoprawnych

zł

187 908,50 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego

w
tym:

J

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji

1
2

4 398 035,42 zł

zł

171165,38

4 226 870,04 zł

I

Zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz urno c wilno rawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
urno c wilno rawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji,wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadcz c m usłu i na odstawie urno c iłno rawne·
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzeni a (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
urno c ilno rawne
8. Wysokość najwybzego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji,wliczając wynagrodzen ie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
urno c iłno rawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadcz c m usłu i na dstawie urno c iłno rawne·
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

I

zł

I

zł

366 502,95 zł

I

I

zł

zł

427 135,62 zł

r tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

r nie
zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

r tak
r nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Na/ety podać nazwę zadania, je o
wn (-e) cel -e , nazw o anu udziela' ce o dotacji oraz kwot prz nane ·dotac'i)
Nazwa organu
Lp
Nazwa zadania
udzielającego
dotacji
Cel(-e) zadania
Kwota dotacji

1

Realizacja zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej

Prowadzenie rodowiskowego Domu
Samopomocy Typu B dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną różnych
sto ni.

Miasto Gorzów Wlkp.

2

Realizacja obowiązku
szkolnego

Zapewnienie obowiązku szkolnego lub nauki
dla dzieci imłodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną.

Miasto Gorzów Wlkp.:
Powiat Strzelecko
Drezdenecki Strzelce
Kra·eńskie

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych.„Gorzów
Miastem Akceptacji"

Organizacja obchodów Dnia Godności Osoby
NiepełnosprawnEJ. Głównym celem zadania
publicznego jest integracja społeczna osób
niepełnosprawnych ze środowiskiem
lokalnym, podniesienie świadomości
społeczności gorzowskiej o potrzebie
akceptacji osób niepełnosprawnych oraz
zwiększenie współpracy między ośrodkami
za·mu· c mi si osobami nie ełnos rawn mi.

Zarząd Województwa
Lubuskiego
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Zielonej Górze.

3

12

532 560,00

zł

4 498 695,26

zł

7 000,00

zł

4

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych .Zabawa
choinkowa ispotkanie wigilijne"

5 .Wsparcie naszą siłą"

6.

„Specjalistyczne wsparcie osób
niepełnosprawnych szansą na
ich samodzielność"

Celem głównym zadania jest krzewienie
kultury itradycji chrześcijańsk ich i
narodowych, integracja osób
niepełnosprawnychich rodziców iopiekunów
z pracownikamiorganizacji oraz przełamanie
lęku osób niepełnosprawnych przed
otoczeniem.
Wsparcie realizacjidziałań na rzecz osób z
niepełnosprawnością intelektualną,
wymagających całodobowej opieki,
niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
które utraci całkowite ws arcie rodziców.
Zwiększenie samodzielności osób
niepełnosprawnych.

3.W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

Zarząd Województwa
Lubuskiego
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Zielonej Górze

Miasto Gorzów Wlkp.

36 000,00 zł

Państwowy Fundusz
RehabilitacjiOsób
Niepełnosprawnych
Oddział Lubuskiw
Zielone·Górze

496 723,45 zł

r tok
r nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
podać na
zadania, ·e o
-e cel(-e), nazw o anu udziela· ce dotac l oraz kwotę prz znane· dotac'i
Nazwa organu
Lp
Nazwa zadania
Cele zadania
udzielającego dotacji
1

Oparcie społeczne dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
,Pi knie ż ć"

Aktywacja społeczna,psychiczna ifizyczna
osób z zaburzeniami psychicznymi.

12 700,00 zł

Ministerstwo Rodziny,
Pracy iPolityki
S ołeczne'

Kwota dotacji
97 490,00 zł

2

, zł

3

I

zł

4

I

zł

5

, zł

gfi ln(P
w oló'ejle1

r tak
1.W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

r nie
2.Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
L

Przedmiot zamówienia

Nazwa or anu

Kwota

1

, zł

2

, zł

3

zł

4

I

zl

5

I

zl

13
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1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

%

%

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

2

3
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacjiprzez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

Kontrole okresowe
co 2 miesiące.
Ostatnia
zakończona
14.11.2016 rok

Przedmiot kontroli

1

Nadzór nad jakością wody w basenie

2

Ewaluacja problemowa :realizacja koncepcji
pracy ukierunkowanej na rozwój
wychowanków przy uwzględnieniu
wniosków z anal z badań zewnętrznych i
wewn trzn eh.

Lubuskie Kuratorium Oświaty w
Gorzowie Wlkp.

07.06.2016 rok

3

Ocena stanu sanitarno-higienicznego i
technicznego placówki iotoczenia.

Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

02.02.2016
08.09.2016
18.10.2016
17.11.2016

4

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z pótn. r, tak
zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr
285, oz. 2852

r

nie

5. Dodatkowe informacje
(Na/ety wpisa6 w ponitsze pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podziefi6 się z opinią publiczną)

.e_
"';) '

\ i

le_ ·

W v()
(imię i nazwisko)

08.05.2017
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