Sprawozdanie Merytoryczne
Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” za 2013 r.
I. Dane na temat organizacji
1.Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”
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
W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia odbył 10 posiedzeń i podjął 45
uchwał. Zgodnie z § 17 pkt. I, ppkt.3 b Statutu , Zarząd Stowarzyszenia skreślił z listy
członków 3 osoby. Obecnie Stowarzyszenie liczy 75 członków w tym 3 honorowych i 2
wspierających.
Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia w 2013r. zamknęły się kwotą
763.593,89 zł., natomiast koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły
755.444,10zł.
W chwili obecnej Stowarzyszenie zatrudnia 16 pracowników oraz 2 stażystów.
Stowarzyszenie od stycznia 2000r. do nadal prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 25
uczestników. Koszt działalności WTZ w 2013r. wyniósł 440.252,55 zł. w tym:
384.726,63 zł.- fundusze PFRON, 41.100,00 zł.- Starostwo Powiatowe Brzeg. Pozostała
kwota 14.425,92zł.- to fundusze Stowarzyszenia.

Od 2001r. prowadzimy zadanie celowe „PARTNER”, obecnie pod nazwą „PFRON 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. Realizacja tego projektu pozwoliła nam na powołanie Zespołu Wczesnej
Interwencji , którego zadaniem było zorganizowanie systemu wielospecjalistycznej opieki
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Praca zespołu w którego skład
wchodzą ; pedagog , fizjoterapeuta, psycholog i logopeda skoncentrowana jest na
organizowaniu wszelkich form pomocy terapeutycznej nakierowanej na dziecko i jago
rodzinę. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu , że objęcie opieką małego dziecka w okresie
jego intensywnego rozwoju wymaga szczególnej troski i staranności a jedynym
środowiskiem, które może zapewnić mu najlepsze warunki rozwoju jest rodzina. Dlatego też
jest ona wraz z dzieckiem w kręgu naszych terapeutycznych zainteresowań. Musimy jako
społeczeństwo zdawać sobie sprawę z faktu , że wczesne wykrycie niepełnosprawności czy
zaburzeń rozwojowych i rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego daje dziecku szanse na
normalizację procesu rozwojowego i ograniczenie deficytów. Wielospecjalistyczna opieka
nad dzieckiem i jego rodziną prowadzona w ramach Zespołu Wczesnej Interwencji pozwala
na:
- poznanie dziecka i wszystkich jego możliwości rozwojowych
- zapoznanie się z warunkami i relacjami rodzinnymi w jakich dziecko się rozwija
- prowadzić wielokierunkową rehabilitację i stymulacje rozwojową
- wyznaczyć indywidualny Plan Działania i Stymulacji Rozwoju
- w zależności od potrzeb włączyć do terapii odpowiednich specjalistów
- daje rodzicom możliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych „na miejscu” , co jest
bardzo ważne ze względów ekonomicznych, tym bardziej , że mieszkamy w rejonie o dużym
bezrobociu.
W 2013 r. z programu tego skorzystało łącznie 57 osób w tym 29 dzieci niepełnosprawnych
na ogólną kwotę 183 455,36zł. w tym 169.647,52 zł.- środki PFRON, 13.787,84 zł.- środki
własne Stowarzyszenia. 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. prowadzimy „zajęcia integracyjne”, obecnie projekt ten nosi nazwę „zajęcia
integracyjne opiekuńczo-wychowawcze”. W tym celu zatrudniliśmy - 1 pedagoga na ½
etatu. Korzystamy również z pomocy stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy. Program ten
nakierowany jest do młodzieży oraz dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i
szkolnym. Zajęcia te odbywają się dwa razy w tygodniu w środy i piątki, od godz. 8 00 – 1200
w Świetlicy Terapeutycznej a w pozostałe dni tygodnia we własnych przystosowanych do
tego celu pomieszczeniach Stowarzyszenia. Na zajęcia dzieci z terenu gminy dowożone są
naszym samochodem. Dzieci mają zajęcia z pedagogiem, 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.
Zajęcia „integracyjne opiekuńczo- wychowawcze” finansowane były przez Urząd Miejski w
Lewinie Brzeskim -7.289,12 zł. oraz środki własne – 61,39 zł., łączny koszt zadania- 7.350,51

zł. Zrealizowaliśmy ogłoszony przez Gminę Lewin Brzeski konkurs pn. „Zwiększenie
dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej” – ogółem koszt
zadania wyniósł 6.200,00zł. w tym: 6.000,00zł.- dotacja z gminy, 200zł.- fundusze
Stowarzyszenia.
W 2012r. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o przystąpieniu do programu ogłoszonego
przez PFRON a realizowanego przez powiat brzeski , dofinansowującego zakup samochodu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych . Zakończenie realizacji tego
projektu nastąpiło w marcu 2013roku.
Koszt zakupu fabrycznie nowego BUS-a to: 124.143,90, zł. w tym: 65,510,55 zł. fundusze
PFRON , resztę pieniędzy w kwocie 58.633,35 zł. stanowiły środki własne Stowarzyszenia,
w tym 16.000,00 zł. kwota pozyskana ze sprzedaży naszego poprzedniego samochodu,
pozostałe fundusze pozyskane ze zbiórki tzw. 1%.
Organizujemy różnego rodzaju imprezy dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
W roku 2013 organizowaliśmy między innymi, z okazji Dnia Dziecka wyjazd do Jura Parku
do Krasiejowa. 866,87zł.- koszty transportu i ubezpieczenia, 44 biletów wraz z obiadem
ufundował
wice Marszałek Województwa Opolskiego pan Tomasz Kostuś.
W dniach od 26 – 28 lipca 2013r. Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę do Wolimierza
Koszt wycieczki to 9.804,21 zł. w tym 5.000,00 zł.- PCPR Brzeg ( fundusze PFRON) ,
4.804,21 zł. – środki własne.
W dniach 13-18 września 2013r. zorganizowaliśmy wycieczkę na Litwę, w której
uczestniczyło 54 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Koszt wycieczki- 57.960,00 zł.
w tym 32.660,00 zł.- ROPS Opole (środki PFRON), 9.900,00zł.- środki Stowarzyszenia,
15.400,00 zł. – dopłata uczestników wycieczki. Wycieczka na Litwę to podróż w czasie
potęgi i chwały a także martyrologii i walki o niepodległość „obojga narodów”. Kowno,
Szawle, Wilno, Troki. Cmentarz na „Rossie”- każdy grób, każdy kamień no i serce
Marszałka złożone w grobie matki, składamy kwiaty, palimy znicze. Wszyscy bardzo
podekscytowani a jednocześnie skupieni, ciche szepty, historia przed oczami wiruje. Chwile
zadumy, Słowacki, Mickiewicz, Lelewel, Czeczot, Zan, Miłosz wszystkich nie sposób
wymienić. Modlitwa przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Katedra z
Kaplicą Jagiellonów, Uniwersytet Wileński to wszystko wywarło ogromne niezapomniane
wrażenie. Wyjazd na Litwę to nie tylko walory krajoznawcze i kulturowe to także wizyta w
Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie. Zwiedzanie ośrodka
wymiana doświadczeń, wspólna zabawa, dla nas była to lekcja patriotyzmu. Naszych świeżo
poznanych przyjaciół zaprosiliśmy do wzięcia udziału w Wojewódzkich Zawodach
Sportowych Osób Niepełnosprawnych które będziemy organizować 20 września 2014r. w
Lewinie Brzeskim.
16 listopada 2013r. zorganizowaliśmy VI-tą już edycję Wojewódzkiego Integracyjnego
Konkursu Wiedzy Osób Niepełnosprawnych pn. „Wielcy Polacy”. Honorowy patronat pełnił
Burmistrz Lewina Brzeskiego pan Artur Kotara, a patronat medialny „ Nowa Trybuna
Opolska” i Radio Opole. Transmisję z konkursu pokazała Telewizja Opole. W konkursie tym
uczestniczyły 15 drużyn z województwa opolskiego i dolnośląskiego. Całkowity koszt
konkursu zamkną się kwotą 17.710,00 zł. w tym: ROPS Opole- 16.900 zł., Starostwo
Powiatowe Brzeg 500 zł. , środki własne SPiON-310zł.
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 imprezie okolicznościowej „Mikołajki” udział wzięło 35 dzieci , paczki ze słodyczami na
„Mikołaja” po raz kolejny dla wszystkich dzieci ufundował pan Jarosław Potoczny .
W 2013r. na konto Stowarzyszenia wpłynęła kwota 49.693,14 zł. z tzw. 1% podatku, w tym
32.467,84zł. ze wskazaniem celu szczegółowego, na indywidualne
konta osób
niepełnosprawnych. Pozostała kwota 17.225,30 zł. zebrana została na działalność statutową
Stowarzyszenia.
Na zadania Statutowe zrealizowane w 2013 roku ze zbiórek z tzw. 1 % wydatkowaliśmy
kwotę 43.492,36zł. Zwrócono wydatki na cele rehabilitacyjne z indywidualnych kont w
kwocie 20.873,02zł. pochodzące ze zbiórki 1%. Łącznie ze zbiórki 1% w 2013r.
wydatkowaliśmy kwotę 64.365,38zł.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie było kontrolowane tylko jeden raz.
Kontrolowane były warunki sanitarne panujące w pomieszczeniach Stowarzyszenia. W
wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń wymagań higieniczno- zdrowotnych. Nie
wydano żadnych doraźnych zaleceń, uwag, wniosków.
W tym 2014r. kończy się dla obecnego zarządu czteroletnia kadencja. Zarząd Stowarzyszenia
zgodnie ze Statutem, a także z Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie corocznie w
wymaganym terminie zwoływał Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na którym
to każdorazowo składał merytoryczne i finansowe sprawozdania z swojej działalności .
Sprawozdania te, każdorazowo zatwierdzane były przez Walne Zgromadzenie a Zarząd
Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy otrzymywał absolutorium za swoją działalność.
Wobec powyższego nie będę szczegółowo opisywał działalności Stowarzyszenia za całą
minioną kadencję, ponieważ wszystkie poprzednie sprawozdania umieszczone są na stronie
internetowej Stowarzyszenia i są ogólnie dostępne. Aby zobrazować wielkość wykonanej
pracy, przedstawię wysokość środków finansowych jakimi w poszczególnych latach
Stowarzyszenie gospodarowało i tak: w 2010r. była to kwota ogółem – 649.769,26zł. w
2011r. – 745.477,81 zł., w 2012r. – 777.417,29 zł., w 2013r. – 763.593,89. zł., co daje łączną
kwotę w wys.- 2.936.258,25 zł.
Łącznie w omawianym okresie tylko przy realizacji zadania celowego „PFRON”, w
prowadzonej rehabilitacji udział wzięło ogółem 243osób w tym:
115 dzieci
niepełnosprawnych. Oczywiście nie licząc tutaj uczestników przebywających na zajęciach w
Warsztacie Terapii Zajęciowej. 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 ze zwykłej fizycznej niemożności. Cierpimy nadal z
powodu braku zaangażowania naszych członków w pomoc przy realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia. Największym jednak problemem dla Zarządu Stowarzyszenia jest
pozyskiwanie środków finansowych 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 2009r. na tym samym nie
zmienionym poziomie z tego też powodu płace wykwalifikowanej kadry terapeutów są zbyt
niskie. 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 po zakończonej rehabilitacji 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.
Chcielibyśmy podkreślić w 2013r. i w minionych latach bardzo dobrą współpracę Zarządu
Stowarzyszenia z Burmistrzem Lewina Brzeskiego, Zarządem Powiatu Brzeskiego, Dyrekcją
i pracownikami PFRON oddziału w Opolu, Dyrektorem PCPR w Brzegu, za co składamy
im wszystkim serdeczne podziękowanie.

Oczywiście, największe podziękowania należą się naszym od lat wiernym, bezinteresownym
sponsorom, między innymi, takim jak Bank Spółdzielczy w Oławie z którym to mamy
podpisaną umowę na co miesięczne wsparcie finansowe celów statutowych Stowarzyszenia,
który również dodatkowo wspierał finansowo Zawody Sportowe i Konkurs Wiedzy.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca za przekazywane
wsparcie finansowe i rzeczowe. Bez tej pomocy nasza działalność byłaby nieporównywalnie
mniejsza.
Stowarzyszenie od 31marca 2004r. posiada status organizacji pożytku publicznego
nr. KRS - 0000031294
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23/2013
24/2013
25/2013
26/2013
27/2013
28/2013
29/2013
30/2013
31/2013
32/2013
33/2013
34/2013

Data
Zarządu
30-01-2013
30-01-2013
30-01-2013
30-01-2013
30-01-2013
30-01-2013
30-01-2013
30-01-2013
30-01-2013
30-01-2013
30-01-2013
30-01-2013
30-01-2013
08-02-2013
08-02-2013
08-02-2013
08-02-2013
08-02-2013
08-02-2013
08-02-2013
08-02-2013
24-04-2013
24-04-2013
24-04-2013
24-04-2013
24-04-2013
24-04-2013
24-04-2013
15-05-2013
15-05-2013
20-06-2013
20-06-2013
20-06-2013
20-06-2013

Treść Uchwały
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Ustalenie dni wolnych od pracy dla WTZ
Ustalenie dni wolnych od pracy dla pracowników SPION
Udzielenie pożyczki dla WTZ
Powołanie komisji do odbioru prac remontowych
Indywidualny czas prcy dla pracownika
Ogłoszenie przetargu na zakup samochodu
Powołanie komisji przetargowej
Zatwierdzenie komisji przetargowej
Przyjęcie do pracy logopedy
Zawarcie umowy na rehabilitację psychologiczną
Obwieszczenie w sprawie systemów i rozkładów czasu pracy
Przyjęcie uczestnika do WTZ na okres próbny
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Wyrażenie zgody na zbieranie 1% podatku p. E.Koper
Skreślenie z listy członków
Zlecenie prac elektrycznych
Przyjęcie członków wspierających Stowarzyszenie
Ustalenie indywidualnych czasów pracy pracownikom SPION
Dopłata do wycieczki na Litwę
Zbycie samochodu w drodze przetargu
Powołanie komisji przetargowej
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Odwołanie przetargu na sprzedaż samochodu
Zbycie samochodu dla MGDK
Zatrudnienie na zastępstwo instruktora terapii zajęciowej
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Przyjęcie uczestnika do WTZ na okres próbny
Ustalenie kwoty dopłaty do wycieczki na Litwę

35/2013
36/2013
37/2013
38/2013
39/2013
40/2013
41/2013
42/2013
43/2013
44/2013
45/2013

19-07-2013
19-07-2013
04-10-2013
04-10-2013
04-10-2013
04-10-2013
04-10-2013
22-11-2013
22-11-2013
31-12-2013
31-12-2013

Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Przyjęcie na członka Stowarzyszenia
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Przyznanie nagród pracownikom WTZ
Przyjęcie na członków Stowarzyszenia
Wyrażenie zgody na wynajem samochodu
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Przedłużenie uczestnictwa w WTZ
Przyznanie nagrody rocznej pracownikom WTZ
Przyjęcie na członka Stowarzyszenia

IV. Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość
Przychody Stowarzyszenia wynoszą:
1. Składki członkowskie
5.050,00
2. Darowizny
9.242,00
3. 1% podatku
49.693,14
4. Zwrot za transport
0,00
5. Odsetki od lokat terminowych
1.525,76
------------------------------------------------------Razem :
65.510,90
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:
1. dofinansowane PFRON zadanie celowe
2. dofinansowanie działalność WTZ
- PFRON
374.900,00
- Starostwo Powiatowe
41.100,00
3.zajęcia opiek. wychowawcze. Gmina LB
4.dotacja Starostwa Powiatowego - Rehabilitacja
5. Składki wycieczki SPION
6. Dotacja na wycieczkę
- PCPR (Wolimierz)
- ROPS (Wilno)
7. Konkurs Wiedzy
- ROPS
- Starostwo Powiatowe
8. Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych
do rehabilitacji
9. Sprzedaż samochodu
10. Bon towarowy
11. Dotacje na zakup środka trwałego (samochód)

Razem

-

167.167,24
416.000,00

-

7.289,12
3.000,00
17.200,00

-

5.000,00
32.660,00

-

16.690,00
500,00

-

6.000,00
16.000,00
50,00
9.826,63

-----------------------697.382,99

Przychody z działalności statutowej odpłatnej:
1. Przewóz osób niepełnosprawnych

-

Ogółem

763.593,89

Koszty Stowarzyszenia wynoszą:
1.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
- środki gminy – 7.289,12
- środki SPION – 61,39
2.Zadanie celowe PFRON
- środki PFRON – 169.647,52
- środki SPION – 13.787,84
3.Koszty WTZ:
Koszty WTZ - dopłata SPION –24.252,55
Koszty PFRON - 374.900,00
Koszty Starostwa - 41.100,00
4.Koszt imprez- Konkurs Wiedzy
- koszty ROPS – 16.690,00
- koszty Starostwa – 500,00
- koszty SPION – 310,00
5. Zwiększenie dostępności do rehabilitacji dla
Osób niepełnosprawnych
6. Koszt wycieczek
- koszty ROPS – 32.660,00
- koszty SPION – 30.971,08
- koszty PCPR – 5.000,00
7. Rehabilitacja Starostwo sprzęt
8.Realizacja działalności statutowej odpłatnej
9. Delegacje
10. Wydatki rehabilitacyjne pokryte z 1%
11. koszty inne / zużycie mat. opłaty sądowe, usługi obce/
12. amortyzacja
13. Pozostałe koszty operacyjne (zapłacone odsetki)
Przychody
Koszty
Wynik finansowy za rok 2013 wynosi

-

-

755.444,10
7.350,51

-

183.455,36

-

440.252,55

-

17.500,00

-

6.200,00
68.631,08

-

3.000,00
700,00
1.793,29
20.873,02
5.091,35
596,88
0,06

763.593,89
755.444,10
+ 8.149,79

Fundusz Wycieczkowy za 2013 rok
BO
- 3.404,99
Przychody
- 390,00
Wykorzystanie
- 379,00
----------------------------------------------------Stan na koniec
3.415,99
Stan gotówki:
Rachunek bankowy podstawowy
Rachunek bankowy – lokata
Rachunki bankowe - subkonta

700,00

19.998,34 zł
50.215,09 zł
71.545,66 zł

3.415,99 zł

Rachunek funduszu wycieczkowego
Gotówka w kasie

302,49 zł

145.477,57 zł

Razem :

VI. Stan zatrudnienia w etatach
1. Kierownik WTZ - 1 etat
2. Instruktor terapii zajęciowej - 6 etatów
3. Pedagog specjalny -wychowawca - 1 etat
4. Kierowca-pracownik gospodarczy - 1 etat
5. Psycholog - 1 etat
6. Specjalista d/s Rehabilitacji - 2 etaty
7. Logopeda - 1 etat
8. Księgowa - 5/8 etatu
9. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie - 1/ 4 etatu
10. Sprzątaczka -1/4 etatu

VII. Wynagrodzenia łącznie 1. wynagrodzenia
2. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy -

483.225,69 zł
405.412,90 zł
77.812,79 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 - składki ZUS -

2.090,00 zł
352,11zł

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
2/ nr konta 83 9585 0007 0140 0146 7817 0004
3/ nr konta 02 9585 0007 0140 0146 7817 0007
4/ nr konta 72 9585 0007 0140 0146 7817 0008

-

274,07 zł
19.724,27 zł
0,00 zł
3.415,99 zł

5/ nr konta 45 9585 0007 0140 0146 7817 0009
6/ nr konta 61 9585 0007 0140 0146 7817 0012
7/ lokata 28 9585 0007 0140 0146 7817 0018
9/ gotówka w kasie

-

39.339,90 zł
32.205,76zł
50.215
302,49 zł

Razem :

145.477,57 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 2013 roku na kwotę - 124.143,90 zł
XV. Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia na dzień 31.12.2013 r.
- rzeczowe aktywa trwałe
- aktywa obrotowe/środki pieniężne/ - zobowiązania
-

107.014,07 zł
145.477,57 zł
233,71 zł

XVI. Zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe
- zleconym zadaniem, a realizowanym w roku 2013 jest zadanie celowe “PFRON” które jest
finansowane w 95 % z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, a 5 % to fundusze Stowarzyszenia.
Realizacja zadania to :
- rehabilitacja ruchowa dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
- rehabilitacja logopedyczna dzieci i młodzieży
- wycieczka do Wilna
- wycieczka Wolimierz
Projekty finansowane Przez Gminę i Starostwo Powiatowe
- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
- rehabilitacja ruchowa
- Konkurs Wiedzy

XVII. Informacje o rozliczeniach zobowiązań finansowych
- PIT-11 rozliczenie roczne pracownicze za 2013 rok– 24 sztuk
- CIT- 8 zeznanie roczne od I – XII 2013 r. - 1 szt.
- PIT- 4R rozliczenie roczne płatnika podatku za 2013 r. - 1 szt.
- PIT - 8AR rozliczenie roczne płatnika podatku za 2013 r. - 1 szt.

+XVIII. Informacja o kontroli

W dniu 08.04.2013 r. 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

