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 Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych  

„Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim za 2011r. 
 

      I. Dane na temat organizacji 
 

1.Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim     

   49 – 340 Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52 

     - działalność zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym od 06.11.1998 r 

     - zarejestrowane Stowarzyszenie  w Krajowym Rejestrze Sądowym  

        dnia 13.09.2001 r.  pod  numerem 0000031294. 

     - Regon -  531592156, NIP – 747-16-19-493 

 

Skład Zarządu 

   1.Prezes -Robert Laszuk zam. Lewin Brzeski  ul. Dąbrowskiego 12 

   2.Wiceprezes - Stefania Iwanicka zam. Lewin Brzeski ul. Westerplatte 1 

   3.Członek Zarządu- Sobczyk Danutę zam. Lewin Brzeski ul. Pocztowa 2 

   4.Skarbnik Zarządu- Teresa Błaszko  zam. Lewin Brzeski ul. Kościuszki 50 

    

- Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności 

publicznej.  

- Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, 

spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 

- Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wg. Ogólnych zasad określonych 

w odrębnych przepisach. 

- Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie 

może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków. 

- Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje wg.zasad określonych w odrębnych przepisach 

- Fundusze Stowarzyszenia służą do prowadzenia działalności statutowej 

- Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

- Do reprezentowania Stowarzyszenia  oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 

upoważnionych jest dwóch członków  Zarządu, działających łącznie. 

- Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków , członków organów lub pracowników oraz osób z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”. 

- Zabrania się przekazywania jego majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach, 

- Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, 

- Zabrania sie zakupu na szczególnych zasadach towarów  lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy 

oraz ich osób bliskich.   

 



 

Celem Stowarzyszenia jest udzielenie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych i 

osobom niepełnosprawnym. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

- wyszukiwanie rodzin mających osoby niepełnosprawne, proponowanie współpracy oraz    

   pomocy w rehabilitacji, 

- organizowanie spotkań rodziców dzieci niepełnosprawnych w celu wymiany doświadczeń z  

   zakresu rehabilitacji i nauki, 

-  prowadzenie dla rodziców systematycznych spotkań konsultacyjnych, 

-  organizowanie spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, 

-  pomoc osobom niepełnosprawnym w życiu publicznym, społecznym, zawodowym,  

    kulturalnym i artystycznym odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb, 

-  przełamywanie istniejących barier psychologicznych w społeczeństwie poprzez m.in.   

    ukazywanie osób niepełnosprawnych jako ludzi stanowiących część społeczeństwa, którym  

    bariery zarówno technologiczne jak i psychofizyczne nie pozwalają na integrację lub ją  

    utrudniają, 

-   pomoc w załatwianiu formalności związanych: 

 z wyjazdami osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne, 

 kontaktami z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum 

            Pomocy Rodzinie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 współdziałanie z władzami Gminy, Powiatu i Województwa w zakresie likwidacji 

barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się,  

 współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z 

celami Stowarzyszenia, 

 gromadzenie i właściwe wykorzystywanie środków finansowych i rzeczowych 

pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych na działalność statutową, 

 popularyzowanie idei Stowarzyszenia. 

 organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym z udziałem wolontariatu, 

 ochrony i promocji zdrowia. 

 

     - Realizując cele Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków.  

     - Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia zajęć specjalistycznych   

        wymagających odpowiednich kwalifikacji. 

      

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 
 

Stowarzyszenie działa na rzecz swoich członków oraz innych osób niepełnosprawnych nie 

pobierając żadnej odpłatności za prowadzoną rehabilitację .  

Od  17 stycznia  2000 roku prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej do grudnia  2004 roku 

dla 20 uczestników, od 2005 roku  rozszerzyliśmy Warsztat do  25 uczestników.  
W okresie sprawozdawczym Zarząd SPION „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim odbył   

10 posiedzeń i podjął 46  uchwał. 

Stan liczby członków Stowarzyszenia w tym okresie ulegał zmianie.  Obecnie Stowarzyszenie liczy 84 

członków.  

Koszty realizacji działalności statutowej  Stowarzyszenia w 2011r. zamknęły się kwotą 745 479,81  zł. 

W chwili obecnej Stowarzyszenie zatrudnia  17 pracowników co daje w przeliczeniu  14  pełne etaty  i  

2  stażystów.  



Stowarzyszenie od stycznia 2000r. do nadal prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, obecnie  dla 25 

uczestników .  Koszt działalności WTZ w 2011r. wyniósł 423 331,88zł. w tym 375 900,00zł.- 

fundusze PFRON,  41.100,00zł. -Starostwo Powiatowe Brzeg,   6331,88zł.- fundusze Stowarzyszenia. 

Od 2001r. prowadzimy zadanie celowe „PARTNER”, obecnie pod nazwą „PEFRON - Rehabilitacja 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych”. Realizacja tego programu skierowana jest do wszystkich osób 

niepełnosprawnych nie mogących z różnych przyczyn brać udziału w zajęciach rehabilitacyjnych 

prowadzonych w WTZ. Umowa na wyżej wymienione zadanie finansowana jest w 90% przez PFRON 

i corocznie negocjowana. Każdego roku składamy bardzo obszerne wnioski oraz sprawozdania,  

uzasadniające celowość dalszej realizacji zadania. Zadanie celowe obejmuje rehabilitację ruchową, 

logopedyczną oraz pomoc psychologiczną. W  2011 r. z programu tego skorzystało łącznie 60 osób  w 

tym 34 dzieci   niepełnosprawnych  na ogólną kwotę  164 083,98 zł. (w tym 140,083,98 zł. środki 

PFRON).  W ramach tego programu od 2004r. prowadzimy  zajęcia „opiekuńczo- wychowawcze”  

dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia te odbywały się  we 

własnych  przystosowanych do tego celu pomieszczeniach Stowarzyszenia , w środy od 12
00

- 16
00

, w 

czwartek od 10
00

- 15
00

 i  w piątek od 12
00

- 15
00

   W tym celu zatrudniliśmy  - 1 wychowawcę  na ½ 

etatu, z dziećmi tymi jest prowadzona również rehabilitacja ruchowa , logopedyczna i w miarę potrzeb 

udzielane są porady psychologa. Korzystamy również z  pomocy stażystów z Powiatowego Urzędu 

Pracy. Zajęcia „opiekuńczo- wychowawcze”   oraz integracyjne współfinansowane były przez Urząd 

Miejski w Lewinie Brzeskim – 20 000 zł. , Starostwo Powiatowe w Brzegu – 4 000 zł.  

Realizacja zadania celowego PEFRON w ostatnim czasie została bardzo mocno zbiurokratyzowana 

poprzez wprowadzenie bardzo szczegółowych kart zajęć rehabilitacyjnych a tym samym składanych 

sprawozdań, co w znacznym stopniu absorbuje duże siły i środki na tworzeniu i wypełnianiu 

„papierków”.  

  Od 1998r. do nadal prowadzimy „zajęcia integracyjne”, które odbywają się dwa razy w 

tygodniu w środy i piątki, od godz. 8
00 

– 12
00

 w pomieszczeniach Świetlicy Terapeutycznej . Na 

zajęcia dzieci z terenu gminy dowożone są naszym samochodem tj. z Przeczy, Golczowic, Sarny 

Małe, Kantorowic. Dzieci korzystają z rehabilitacji ruchowej, logopedycznej i w miarę potrzeb z 

porad psychologa. Dzięki prawidłowym nawykom  zdobytym podczas często długoletniej rehabilitacji 

chętnie uczestniczą w organizowanych przez Stowarzyszenie  imprezach integracyjnych. Oczywiście 

zdobywają w nich laury, rywalizując również z osobami pełnosprawnymi. Takie sytuacje wpływają 

bardzo pozytywnie na każde dziecko czy osobę dorosłą .  Bez względu na stan zdrowia podnoszą jego 

samoocenę , wzmacniają wiarę we własne możliwości. 

  Staramy się w miarę możliwości pomagać rodzicom dzieci niepełnosprawnych, poprzez 

dowóz własnym samochodem do przychodni specjalistycznych, czy do szpitala w nagłej potrzebie , 

jest to sporadyczne ze względu na to, że podstawowym zadaniem posiadanego samochodu jest dowóz 

uczestników na zajęcia do WTZ . Za tą pomoc  nie pobieraliśmy odpłatności.  

Organizujemy różnego rodzaju imprezy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  

W roku 2011  organizowaliśmy między innymi  wspólnie z Świetlicą Terapeutyczną zabawę 

integracyjną z okazji Dnia Dziecka oraz  zabawę „mikołajkową” . Paczki na „Mikołaja” już  po raz 

drugi ufundował pan Jarosław Potoczny wspólnie z swoimi znajomymi. 

W dniach od 6 – 8 lipca 2011r. Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę do Oświęcimia, 

Wadowic i Wieliczki . Koszt wycieczki to 10 946,20 zł. w tym  6146,68 zł. PCPR Brzeg ( fundusze 

PFRON) , 4799,52 zł.  środki własne. 

W dniu 15września 2011r.  na stadionie piłkarskim „Olimpia” Lewin Brzeski 

zorganizowaliśmy Wojewódzki Integracyjny Turniej Piłki Nożnej . Honorowy patronat nad imprezą 

pełnił  marszałek woj. Opolskiego pan Józef Sebesta  a patronat medialny NTO oraz TVP – Opole  a  

także  Radio Opole. W turnieju tym udział wzięło 15  drużyn     tj.  WTZ Brzeg , WTZ Jędrzejów, 

WTZ Krapkowice, WTZ Kędzierzyn – Koźle , WTZ Nysa, WTZ Olesno, WTZ Uszyce, WTZ Stare 

Siołkowice, WTZ Lewin Brzeski,  Zespół Szkół nr. 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu,  

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Leśnicy, DPS w Nysie , DPS w Kadłubie,  DPS w 

Radawiu,  DPS w Zawadzkiem. W przerwie turnieju  wyjątkowy pokaz  podnoszenia  ciężarów dali 

zawodnicy kadry narodowej osób niepełnosprawnych z para olimpijczykiem  Sławomirem 

Szymańskim.  Koszt ogólny 26 418,06zł. Turniej finansowany był przez ROPS – Opole  oraz własne 

środki Stowarzyszenia.     



19 listopada 2011r. odbył się  IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób Niepełnosprawnych  „W 

starożytnej Grecji”.  Honorowy patronat pełnił marszałek woj. Opolskiego  a  patronat medialny            

„ Nowa Trybuna Opolska” i Radio Opole. W konkursie tym uczestniczyły drużyny z województwa  

opolskiego i dolnośląskiego  tj.  WTZ -Brzeg,  Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr.2  w 

Brzegu,  Publiczne Gimnazjum nr.3 w Brzegu, WTZ- Jędrzejów,  WTZ – Krapkowice, Gimnazjum w 

Lewinie Brzeskim - dwie drużyny,  WTZ – Głuchołazy, Gimnazjum w Skorogoszczy,  WTZ – Lewin 

Brzeski,  WTZ – Namysłów , WTZ – Olesno, WTZ – Opole, drużyna SPiON Lewin Brzeski (naszego 

Stowarzyszenia),  WTZ – Uszyce, Gimnazjum w Łosiowie, WTZ „Muminki”- Wrocław,   WTZ – 

Trzebnica,   WTZ „Ostoja” – Wrocław. Całkowity koszt konkursu  zamkną się kwotą 17 430,00 zł. w 

tym 13 930,00 zł. to ROPS – Opole z funduszy PFRON ,  3500,00zł. – Starostwo Powiatowe Brzeg. 

Konkurs ma na celu integrację dwóch zupełnie odmiennych środowisk : młodzieży gimnazjalnej oraz 

dorosłych osób niepełnosprawnych. 

Wszystkie zespoły startujące w naszych  konkursach i zawodach , tradycyjnie już otrzymały bardzo 

cenne nagrody rzeczowe. Nagrodzone  zostały drużyny  a  nagrodę indywidualną otrzymał każdy z 

uczestników. 

W miesiącu grudniu 2011 roku zorganizowaliśmy wycieczkę do Warszawy, Żelazowej Woli i 

Puszczy Kampinowskiej  .  Wycieczka umożliwiła uczestnikom poznanie nowych ciekawych miejsc, 

rozbudziła zainteresowania poznawcze i kulturalne, pokazała jedną z wielu form spędzania czasu 

wolnego. Wieczorem wyszliśmy  do Teatru Roma na spektakl  „Les Misérables” ( „Nędznicy” na 
podstawie powieści Wiktora Hugo).  Było to piękne i wzruszające przedstawienie muzyczne, które 

wywarło na nas ogromne wrażenie. Uczestnicy wycieczki między innymi   zwiedzili wiele zabytków , 

podziwiali przepiękną iluminację świąteczną Stolicy, zrobili mnóstwo wspaniałych zdjęć, które będą 

pamiątką tak mile spędzonego czasu. Zrealizowane zadanie umożliwiło osobom niepełnosprawnym 

uczestniczenie w życiu społecznym oraz nawiązywanie kontaktów międzyludzkich. W czasie trwania 

wycieczki nawiązały się nowe przyjaźnie, a ludzie pomagali sobie  wzajemnie.  Wycieczka  pozwoliła 

uczestnikom na zobaczenie tego co do tej pory było nieosiągalne dla  bardzo wielu osób 

niepełnosprawnych.  Koszt wycieczki ogółem – 26 455,00 zł. w całości sfinansowana przez ROPS 

Opole z środków PFRON. 

W dniach od 14 listopada do 23grudnia 2011r. Stowarzyszenie zrealizowało projekt  „I  

Warsztaty Integracyjno – Terapeutyczne , Przystosowanie Osoby  Niepełnosprawnej  Do Nowej Roli 

Społecznej” . W projekcie tym udział wzięło 98 osób, w tym 22 dzieci niepełnosprawnych,  

19 dorosłych osób niepełnosprawnych i  57 członków ich  rodzin. W ramach tego projektu  

prowadzone były następujące  zajęcia:  Ruch  rozwijający   metodą Weroniki Sherborne ,  Osoba 

niepełnosprawna a stres - zajęcia prowadzone były w oparciu o metodę Shantala  ,  Bez klapsa - 

zajęcia z psychologiem o metodach wychowawczych dzieci, Wycieczka do Bobolandi we Wrocławiu  

oraz  Zwiększanie aktywności  zawodowej – zajęcia teoretyczne i praktyczne. W ramach tego zajęcia 

zorganizowana została  uroczysta wystawa prac uczestników na którą zaproszeni zostali władze i 

mieszkańcy naszej gminy. Koszt projektu to - 21 563,00 zł.  całość  ROPS- Opole (fundusze PFRON). 

W 2011r. na konto Stowarzyszenia wpłynęła  kwota 42.319,20 zł.  z tzw. 1% podatku, w tym 

20.195,20 zł. z wskazaniem na cele rehabilitacyjne, na indywidualne  konta osób niepełnosprawnych.   

Pozostała kwota  22. 124,00 zł. zebrana została na cele statutowe Stowarzyszenia.  Z kwoty tej na 

zakup wyposażenia wydatkowano   303,15 zł.  oraz    1337,00zł  na dopłatę do WTZ , 421,04 zł 

dopłata do wycieczki, 1.110,65 zł  dopłaciliśmy do zadania PFRON oraz 139,14 do zadania 

pn.”Turniej Piłki Nożnej”   

            W związku z intensywną eksploatacją samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne na 

zajęcia zachodzi konieczność wymiany na nowy i tu Stowarzyszenie stoi przed dużym wyzwaniem 

uzbierania odpowiedniej kwoty, dlatego też pozostałe środki odkładamy na ten cel. 

Mamy świadomość , że nie wszystko co byśmy chcieli , albo czego oczekiwali od nas nasi członkowie 

zostało zrealizowane. Wynikało to często z przyczyn niezależnych od nas po prostu z zwykłej 

fizycznej niemożności lub z braku funduszy.  

Największym problemem dla Zarządu Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na 

realizowane zadania , a w szczególności  zapewnienie odpowiednich funduszy na działalność bieżącą 

Warsztatu Terapii Zajęciowej. Otrzymywane środki finansowe z PFRON-u  na działalność WTZ są od 

2005r. na tym samym nie zmienionym poziomie . Doprowadziło to do tego , że płace pracowników  



zatrudnionych  WTZ   również nie były zmieniane .  Jest to o tyle bulwersujące , że jesteśmy w stanie , 

z trudnościami , ale jednak , załatwić fundusze na jednorazowe  duże, ponadregionalne imprezy  

natomiast na płace dla pracowników w WTZ - takich możliwości nie mamy.  Tu oczekiwalibyśmy  

wsparcia finansowego z strony  Gminy, ponieważ rehabilitacja zdrowotna ,  społeczna   a   w  

konsekwencji aktywizacja zawodowa ,  którą  prowadzimy,  jest niezwykle ważna dla osób 

niepełnosprawnych jak również dla budżetu państwa , ponieważ część tych osób niepełnosprawnych 

znalazła zatrudnienie  w zakładach pracy chronionej i  na otwartym  rynku pracy. 

Jako organizacja pozarządowa pełnimy wobec społeczeństwa rolę służebną, starając się pomóc 

wszystkim, którzy o tą pomoc do nas się zwrócą, warunek jest jeden , trzeba do nas przyjść ponieważ 

my nie jesteśmy wstanie dotrzeć do każdego który takiej pomocy potrzebuje. 

 

  

III. Zestawienie Uchwał Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011. 

 
Nr 

Uchwały 

Data 

Zarządu 

Treść Uchwały 

  1/2011 13.01.2011 Ustalenie dni wolnych na 2011 dla pracowników WTZ  

  2/2011 13.01.2011 Ustalenie dni wolnych na 2011 dla pracowników SPION 

  3/2011 13.01.2011 Przedłużenie uczestnictwa w WTZ 

  4/2011 13.01.2011 Zezwolenie na gromadzenie funduszy 1%  

  5/2011 13.01.2011 Przyjęcie na członka Stowarzyszenia 

  6/2011 13.01.2011 Ustalenie indywidualnego czasu pracy pracownikom WTZ 

  7/2011 21.02.2011 Przyjęcie na członka Stowarzyszenia 

  8/2011 21.02.2011 Przedłużenie uczestnictwa w WTZ 

  9/2011 21.02.2011 Przedłużenie uczestnictwa w WTZ 

10/2011 21.02.2011 Zlecenie prowadzenia zajęć psychologicznych dla uczestników 

WTZ 

11/2011 21.02.2011 Powołanie komisji inwentaryzacyjnej   

12/2011 01.04.2011 Przyjęcie na członka Stowarzyszenia 

13/2011 01.04.2011 Przedłużenie uczestnictwa w WTZ 

14/2011 01.04.2011 Zgoda w sprawie zatrudnienia kierowcy 

15/2011 01.04.2011 Zezwolenie na gromadzenie funduszy 1% 

16/2011 01.04.2011 Ustalenie dnia wolnego od pracy dla WTZ  

17/2011 01.04.2011 Udzielenie nagród pieniężnych dla pracowników WTZ  

18/2011 01.04.2011 Składanie wniosków na IV Wojewódzki Integracyjny Konkurs 

Wiedzy „W starożytnej Grecji” do Brzeskiej Wsi Historycznej 

19/2011 24.05.2011 Przyjęcie na członka Stowarzyszenia 

20/2011 24.05.2011 Przedłużenie uczestnictwa w WTZ  

21/2011 24.05.2011 Podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników pracujących w 

projekcie 

22/2011 01.06.2011 Przyjęcie na uczestnika WTZ   

23/2011 20.06.2011 Podwyższenie stawki za 1 km 

24/2011 20.06.2011 Ustalenie dnia wolnego od pracy dla WTZ 

25/2011 20.06.2011 Przedłużenie uczestnictwa w WTZ 

26/2011 28.07.2011 Przedłużenie uczestnictwa w WTZ 

27/2011 28.07.2011 Udzielenie nagrody pieniężnej  pracownikom WTZ 

28/2011 28.07.2011 Ustalenie indywidualnego czasu pracy pracownikom SPION 

29/2011 11.10.2011 Przedłużenie uczestnictwa w WTZ 

30/2011 11.10.2011 Przedłużenie uczestnictwa w WTZ 



31/2011 11.10.2011 Udzielenie nagród pieniężnych pracownikom WTZ 

32/2011 11.10.2011 Przyjęcie na członka Stowarzyszenia  

33/2011 11.10.2011 Redukcja etatów w WTZ  

34/2011 11.10.2011 Ustalenie indywidualnego czasu pracy pracownikom SPION 

35/2011 11.10.2011 Przyjęcie na członka Stowarzyszenia 

36/2011 11.10.2011 Udzielenie nagród pieniężnych pracownikom WTZ 

37/2011 15.11.2011 Przedłużenie uczestnictwa w WTZ 

38/2011 15.11.2011 Udzielenie pracownikom WTZ podwyżek płac 

39/2011 15.11.2011 Zezwolenie na gromadzenie funduszy 1% 

40/2011 23.12.2011 Przedłużenie uczestnictwa w WTZ 

41/2011 23.12.2011 Przedłużenie uczestnictwa w WTZ 

42/2011 23.12.2011 Udzielenie pracownikom WTZ premii 

43/2011 23.12.2011 Udzielenie pracownikowi SPION premii 

44/2011 23.12.2011 Zezwolenie na gromadzenie funduszy 1% 

45/2011 23.12.2011 Przyjęcie na członka Stowarzyszenia 

46/2011 23.12.2011 Zezwolenie na gromadzenie funduszy 1% 

 

 

IV. Informacja o strukturze przychodów   - źródła i wysokość    

 
Przychody Stowarzyszenia wynoszą:           57.954,14 

 

1. Składki członkowskie   - 3.605,00   

2. Darowizny     - 9.265,00 

3. 1% podatku     -         42.319,20   

4. Zwrot za transport    -    403,20 

5. Odsetki od lokat terminowych  -  2.359,74 

6. Przychody operacyjne   -                  2,00                         

                                                  

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 

1.dofinansowane PFRON zadanie  celowe   -         140.083,99                                                       

2. dofinansowanie działalność WTZ    -         417.000,00     

3.zajęcia opiek. wychowawcze. Gmina LB   -           20.000,00      

4. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych                                                   

do rehabilitacji zawodowej i społecznej          -             5.000,00 

5.Dotacja Starostwa Powiatowego    -             7.500,00       

6. Składki wycieczki   SPION    -             3.100,00 

7. Składki wycieczki WTZ     -                347,00 

8. Dotacja na wycieczkę PCPR    -             6.146,68 

9. ROPS turniej piłki nożnej     - 26.400,00 

10. ROPS I Warsztaty Terapeutyczne   - 21.563,00 

11. ROPS Konkurs Wiedzy     - 13.930,00  

12. ROPS Wycieczka Warszawa    - 26.455,00 

                                                                                            ------------------------ 

                                                   Razem                                     687.525,67 

                         

                                                  Ogółem                                   745.479.81  



                

 

Koszty Stowarzyszenia wynoszą:    -  710.770,58 

 

1.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze   -    23.515,17  

2.Zadanie celowe PFRON     - 142.138,87 

3.Koszty WTZ: - ( w tym amortyzacja - 1.513,80 )  - 424.845,68 

   Koszty WTZ    (dopłata SPION - 1.337,00 zł ) 

4.Koszt imprez:  

- Turniej Piłki Nożnej     -             26.557,20 

- Konkurs Wiedzy     -    17.430,00 

- I Warsztaty Terapeutyczne    -    21.672,15 

 

5.Realizacja działalności statutowej odpłatnej  -         403,20 

6. Delegacje       -            1.599,55 

7. Koszt wycieczki SPION     -        36.122,72 

8. Pomoc społeczna rodzinom (Dowóz do szpitala)  -                   50,14 

9. Wydatki rehabilitacyjne pokryte z 1%   -   15.152,55 

10. koszty inne / zużycie mat. opłaty sądowe, usługi obce/ -                 657,21   

11. amortyzacja      -                 596,88 

 

12. Pozostałe koszty operacyjne    -         29,36 

 

 

 

Wynik finansowy za rok 2011 wynosi -             34.709,23 

Przychody     - 745.479,81 

Koszty      - 710.770,58  

 

 

Stan gotówki: 

Rachunek bankowy podstawowy          45.293,43   zł 

Rachunek bankowy – lokata                  68.291,68   zł 

Rachunki bankowe  - subkonta              25.548,49  zł 

Rachunek funduszu wycieczkowego       3.732,11   zł 

 

Gotówka w kasie                                           267,62   zł 

                                 Razem :       143.133,33  zł  

 
                                                                                     

VI. Stan zatrudnienia  w etatach 

 
1.   Kierownik WTZ    - 1 etat 

2.   Instruktor terapii zajęciowej  -  5 etatów 

3.   Pedagog specjalny -wychowawca     - ½ etatu 

4.   Pielęgniarka     -    1 etat 

5.   Kierowca-pracownik gospodarczy    - 1 etat 

6.   Psycholog    - 1 etat 



7.   Specjalista d/s Rehabilitacji  - 2 i 1/2  etatu  

8.   Logopeda     - 1 etat 

9.   Księgowa     - 5/8 etatu 

10. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie   - 1/ 4 etatu  

11. Sprzątaczka  -1/4 etatu 

 

VII. Wynagrodzenia łącznie    -                450.829,13zł 

1. wynagrodzenia                                          -     383.448,25       zł  

2. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy   -       67.380,88     zł 

 

VIII. Wynagrodzenia członków Zarządu i innych organów 
    - członkowie Zarządu  i członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzeń,   

       nagród, premii ani innych świadczeń. 

 

IX. Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń 
   - wydatkowano  -    9.266,80  zł 

   -  składki  ZUS   -    1.292,01 zł           

X.  Pożyczki 
  - nie udzielano przez Stowarzyszenie pożyczek pieniężnych 

 

XI. Stan środków pieniężnych na kontach bankowych wg inwentaryzacji 

 
  - Środki pieniężne lokowane są na kontach w Bank Spółdzielczy Łosiów 

   1/ nr konta 61 8870 0005 1003 0100 2525 0201   -        45.293,43   zł 

   2/ nr konta 34 8870 0005 1003 0100 2525 0202   -             0 

   3/ nr konta  77 8870 0005 1003 0100 2525 0204   -         3.732,11   zł 

   4/ nr konta  50 8870 0005 1003 0100 2525 0205   -        24.954,89  zł        

    

   5/ nr konta  69 8870 0005  2003 0100 2525 0206  -            0 

   6/ nr konta  1002525-27115-110306-1 – lokata     -       52.000,00   zł 

   7/ nr konta  88 7000 0005 4003 0100 2525 0209   -        16.291,68  zł 

   8/ nr konta 15 8870 0005 2003 0100 2525 0208     -             593,60 zł     

                                                                 

  9/ gotówka w kasie                                                  -          267,62    zł 

                                                      Razem :       143.133,33  zł  

 

XII. Wartość obligacji i akcji 
   - Stowarzyszenie nie  nabywało żadnych obligacji i akcji  w spółkach  

     prawa handlowego. 

 

XIII. Nabyte nieruchomości 
   - nie nabyto żadnych nieruchomości    

 

XIV. Zakupione środki trwałe 

 - zakupiono środków trwałych w 2011 roku na kwotę   -   4.140,00 zł 

    



 

 XV. Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia na dzień 31.12.2011r. 
   - rzeczowe aktywa trwałe                   -         2.901,88zł  

   - aktywa obrotowe/środki pieniężne/   -   143.133,33 zł 

   - zobowiązania                                     -                0,01 zł 

 

   XVI. Zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe 
- zleconym zadaniem, a realizowanym w roku 2011 jest zadanie celowe “PFRON” które jest 

finansowane w 84,62 % z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, a 15,38 % to fundusze pozyskane przez Stowarzyszenie z Starostwa 

Powiatowego Brzeg, Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim oraz funduszy własnych. 

Realizacja zadania to : 

- rehabilitacja ruchowa dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych  

- rehabilitacja logopedyczna dzieci i młodzieży 

- zajęcia integracyjne dzieci i młodzieży 

- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym . 

 

XVII. Informacje o rozliczeniach zobowiązań finansowych 

 
- PIT-11 rozliczenie roczne pracownicze za 2011 rok–  21 sztuk 

- CIT- 8  zeznanie roczne od I – XII 2011 r.  - 1 szt. 

- PIT- 4R rozliczenie roczne płatnika podatku za 2011 r.    - 1 szt. 

 

XVIII. Informacja o kontroli 

 
W dniu 22.09.2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu  przeprowadził 

kontrolę  wydatkowania środków  w WTZ  -  Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

W dniu 22.11.2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Departament 

Zdrowia i Polityki Społecznej przeprowadził kontrole wydatkowanych środków zgodnie z 

umową 48/10 (r.U.DZD.0812-24-48/10 – nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

W dniu 06.12.2011r.  przeprowadzono kontrolę  Warsztatu Terapii Zajęciowej przez 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – nie stwierdzono nieprawidłowości. 

   

 

 

Zarząd 

1. Robert Laszuk – Prezes 

2. Stefania Iwanicka – Wice Prezes 

3. Teresa Błaszko – Skarbnik 

4. Danuta Sobczyk -  Członek Zarządu 


