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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2016

Formularz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj Polska

Województwo Śląskie

Powiat Zabrze

Gmina Zabrze

Ulica Marii Konopnickiej

Nr domu 3

Nr lokalu

Miejscowość Zabrze

Kod pocztowy 41-800

Poczta Zabrze

Nr telefonu 32/ 271 02 15

Nr faksu 32/ 271 02 15

E-mail kontaktzabrze@poczta.onet.pl

Strona www.stowarzyszeniekontakt.edu.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

276636882

08.03.2002r.
16.11. 2010r.
6. Numer KRS

1

0000097903

Imię i nazwisko
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych
członków
organu
zarządzającego)

Funkcja

1. Renata Krajewska

Prezes

tak

2.Irena Bożena Rutkowska

Wice prezes

tak

Skarbnik

tak

4.Jolanta Grażyna Rzyman

Sekretarz

tak

5 Celina Iwona Piela

Członek

tak

3. Bogusława Anna Karaś

Imię i nazwisko
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

Wpisany do
KRS

Funkcja

nie
nie
nie

Wpisany do
KRS

Maria Widera

Przewodnicząca

tak

Romana Rola

Sekretarz

tak

Halina Cyganek

Członek

tak

nie
nie
nie

1.Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków
wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji
w rodzinie i społeczeństwie.

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

2. Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz
zawodowym .
3. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i
zawodowego.
4. Zmianę negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
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STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ :

10. Sposób realizacji celów statutowych
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji
na podstawie statutu organizacji)

Działalność nieodpłatna:
1.Pozaszkolne formy edukacji sportowej rekreacyjnej/85.51.Z/:
-organizowanie zajęć terapeutycznych takich jak: hipoterapia,
-prowadzenie zajęć sportowych i gimnastycznych,
2. Działalność fizjoterapeutyczna/86.90.Z/.
3. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej/85.52.Z/:
- zajęcia teatralne i plastyczne.
4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie
sklasyfikowana/86.90.E/:
- konsultacje specjalistyczne/neurologiczne, psychiatryczne, psychologiczne/
wspomagające proces terapeutyczny z osobą niepełnosprawną.
-działalność związana z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia dzieci
młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w tym ruchowo.
5. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana
/88.99.Z/:
- prowadzenie i organizowanie grup terapeutycznych , świetlicy terapeutycznej dla
absolwentów szkół kształcenia specjalnego z upośledzeniem umiarkowanym i
znacznym grup wczesnego wspomagania rozwoju wraz z wczesną diagnozą
dziecka niepełnosprawnego,
- włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia lokalnej społeczności.
Działalność odpłatna:
1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie
sklasyfikowana /94.99.Z/:
-prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia, rodziców,
opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez aktywność społeczną, kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską.
-organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, wystaw,
wernisaży, prezentacji teatralnych promujących osoby niepełnosprawne,
-organizowanie różnych form wypoczynku półkolonie, kolonie, wyjazdy
turystyczno-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie w miarę z udziałem dzieci zdrowych ,wyjazdów w ramach
profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej tzw. „zielone szkoły”,
-promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych,
-rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
2. Pozostałe formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowana/ 85.59.B/:
- organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, zjazdów o tematyce dotyczącej
terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i ich rodziców i opiekunów,
członków stowarzyszenia, terapeutów, wolontariuszy i innych zainteresowanych
osób,
- prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów
rozwiązywania problemów z niepełnosprawnością.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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Stowarzyszenie od początku swojej działalności zaangażowane jest w realizację zadań związanych z wyrównywaniem szans osób
niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia. Realizowane zadania mają na celu włączanie osób niepełnosprawnych w nurt
życia społecznego i zawodowego. Promowanie osób niepełnosprawnych w środowisku ich zdolności i zainteresowań. Stowarzyszenie
obejmuje swoją działalności dzieci z wczesnego wspomagania , przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu
oraz osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie realizuje zadania w ścislej współpracy z
Dyrektorem Zespołu Szkoł Specjalnych Nr 41 w Zabrzu.Promocja Szkoły zarówno w mediach ,na portalach społecznościowych,
ulotkach,plakatach.

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA W ROKU 2016
I). Zadanie publiczne : „Wieloprofilowa stymulacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez udział w specjalistycznych
zajęciach”

II.)
III)


zajęcia z rehabilitacji ruchowej,

zajęcia sportowo rekreacyjne z elementami hipoterapii,

zajęcia świetlicowe specjalistyczne „ po godzinach”
Zadanie publiczne :Wspieranie rodziny i system pieczy zastepczej :Prowadzenie zajęć terapeutyczno rehabilitacyjnych w formie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym.
Zadanie publiczne „ Sport to zdrowie i radość” :



VIII-Spartakiada Sportowo – Integracyjna „Witaj Wiosno” –21.04. 2016 dla 200 uczniów klas I -III placówek
kształcenia specjalnego i integracyjnego w Zabrzu na terenie Sali Pogoń
15 zajęć z nauki pływania n abasenie Aquarius


10 sesji 1, 5 godzinnych z Nordic Walking dla 15 uczniów ZSS Nr 41.

VI Integracyjna Spartakiada MIKOŁAjkowa dla dzieci z zabrzańskich przedszkoli kształcenia integracyjnego
IV). Zadanie publiczne ze środków PFRON-Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:



Rehabilitacja ogólnorozwojowa grupowa i indywidualna.dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w
stopniu umiarkowanym i znacznym w tym ruchowo poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji
psychofizycznych, kompensowanie i korygowanie odchyleń.
zajęcia wyjazdowe z hipoterapii.

V). 10 sesji z hipoterapii dla dzieci z wczesnego wspomagania ,z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkoły
zajęcia -wyjazdowe do Ośrodka KAPIRYS w Paniówkach k/ Gliwic.-w ramach darowizny z Telewizji Polskiej
„Reklama Dzieciom ”

1.1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

VI)Zadanie publiczne :Organizacja półkolonii „Wesołe wakacje 2016r”
VII) Zadanie publiczne :”Otwarte okno na świat”- wyjazd turystyczny 7 dniowy dla 20 osób niepełnosprawnych
wraz z opiekunami- woj mazowieckie.
VIII). Piknik integracyjny „ Wszyscy Razem”-wrzesień – dla mieszkańców m. Zabrze i miast ościennych.
IX).Raz w tygodniu w każdy poniedziałek uczestnicy świetlicy terapeutycznej i uczniowie szkoły korzystały z
bezpłatnych zajęć na kręgielni w Galerii zabrzańskiej.
X) . Byliśmy beneficjentami akcji charytatywnej Honorowy Dawca Energi Fortum. , - dzięki tej akcji pozyskaliśmy środki na
działalność statutową stowarzyszenia w wysokości 30 000,00 zł.

XI) Wycieczki całodniowe

zarównow dla osób niepełnosprawnych,opiekunów, członków stowarzyszenia – Katowice ,Beskid
Cieszyński, Beskid śląski, Górki Wielkie -Chlebowa Chata, Grabarka , Ostrawa – Ogród Zoologiczny.

XII) Akcja zbiórka publiczna
XIII).Współorganizacja Kampanii społecznej

„Niebieskie Zabrze”dla m. Zabrze

XIV) Modernizacja strony internetowej
XV). Spotkanie opłatkowe z członkami Stowarzyszenia.
XVI). Akcja promocyjna 1 %
XVII).Punkt konsultacyjny dla Rodziców.

.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś,
przysiółek)
x gmina
1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

kilka powiatów

poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
2.1. Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym,
w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

1000

Osoby
prawne

0

2.2. Informacje na temat innych (niż
wymienionych w pkt 2.1) odbiorców,
na rzecz których organizacja działała -----------------(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
X tak
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu

działalności nieodpłatnej organizacji w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej,
należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Sfera działalności pożytku
publicznego
Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

5

nie

Przedmiot działalności

Numer Kodu
(PKD)

Pozostała pomoc społeczna bez 88.99.Z
zakwaterowania gdzie indziej
nie sklasyfikowana
- prowadzenie i organizowanie
grup terapeutycznych dla
dzieci z wczesnego
wspomagania rozwoju wraz z
wczesną diagnozą dziecka
niepełnosprawnego,
- organizowanie zajęć z
hipoterapii,
-świetlica terapeutyczna dla
absolwentów szkół kształcenia
specjalnego z upośledzeniem
umiarkowanym i znacznym
- świetlicy specjalistyczna dla
uczniów szkoły „ Po
godzinach”.
- Punkt Konsultacyjny:
konsultacje psychologiczna i
pedagogiczne dla Rodziców
/Opiekunów dziecka z
niepełnosprawnością
intelektualną
- rehabilitacja
ogólnorozwojowa

Pozaszkolne formy edukacji
sportowej rekreacyjnejorganizowanie zajęć
terapeutycznych ;
-prowadzenie zajęć sportowych
i gimnastycznych oraz
korekcyjnych
-integracyjna spartakiada dla
Wspierania
i
upowszechniania uczniów szkół kształcenia
specjalnego z klas I-III
kultury fizycznej;
85.51Z
zabrzańskich placówek
oświatowych;
- integracyjna mini spartakiada
mikołajkowa dla dzieci w
wieku przedszkolnych z
zabrzańskich przedszkoli
specjalnych i integracyjnych,

- zajęcia z nauki pływania
- zajęcia z Nordic Walking
- organizowanie półkolonii.

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
X tak
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
Sfera działalności pożytku
publicznego
4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu
działalności odpłatnej organizacji w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy
podać informację na temat trzech głównych rodzajów
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od
głównego przedmiotu działalności

działalność pozostałych organizacji
członkowskich gdzie indziej nie
sklasyfikowana

nie

Przedmiot działalności
działalność pozostałych
organizacji członkowskich
gdzie indziej nie
sklasyfikowana
-7dniowy wyjazd turystyczny
„Otwarte okno na świat”-woj.
podlaskie i mazowieckie
- wycieczki 1 dniowe z
elementami zajęć w plenerze/
sylwoterapia, malowanie na
folii, warsztaty plastyczne/
-organizowanie spotkań
członków stowarzyszenia
celem ich integracji.

Numer Kodu
(PKD)

94,99Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
tak

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

x nie

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu
działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej
działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej, należy podać informację na temat trzech
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Numer kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

--------

---------

--------

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

---------

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

151749,60
132623,48
19126,00

c) Przychody z działalności gospodarczej

0 zł

d) Przychody finansowe

0,zł

e) Pozostałe przychody

0,12

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

w
tym:

73100,00

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0 , zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych

43 100,00zł
30 000,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

49512,56

a) ze składek członkowskich

2080,00

b) z darowizn od osób fizycznych
w
tym:

6558,30zł

1100,00

c) z darowizn od osób prawnych

43100,00,zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

3232,56,zł

e) ze spadków, zapisów

0 ,zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

0 , zł

2.4. Z innych źródeł

22578,74

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku
sprawozdawczego

3452,62

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

5718,40zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

Transport niepełnosprawnych

2

Materiały plastyczne do zajęć manualnych

3

1880,00zł
179,51,zł

Plakaty, promocja

587,45,zł

4

Koszty związane z powadzeniem świetlicy terapeutycznej

5

Pozostałe koszty związane z działalnością statutową nieodpłatną

749,07
2322,37

3.4. 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 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą
1

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

0, zł

2

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

0, zł

3

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

0 , zł

4

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

0 , zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

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

Koszty ogółem:

112129,08

5718,40

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

92967,76zł

5130,95

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

19161,11zł

0 , zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

zł

d) koszty finansowe
e) koszty administracyjne

zł
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f) pozostałe koszty ogółem

0,21

0 ,

zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od
587,45,zł
osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

39655,72

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

-35,11

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0, zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0, zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
x

z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych
z podatku od towarów i usług

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
-> jakich? ________________________
nie korzystała
tak

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

nie

Usuwani
e własność
zwłok
zwierząt
użytkowanie wieczyste
( Urząd
najem
Miasta)x
użytkowanie

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 na preferencyjnych warunkach
z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

użyczenie

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

dzierżawa

x
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
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nie korzystała

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0

osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować 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 pół
etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0etatów

osoby
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2. Członkowie
X tak
nie

2.1. Organizacja posiada członków

56 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0

osób
prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

X tak

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są
osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy
są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0- osób

b) inne osoby

0-osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym)

w
tym:

0-osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0-osób

b) inne osoby

0-osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym)

w
tym:

0- osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
b) inne osoby

12-osób
3-osób
9 osoby
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 39657,01
a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

0zł

– wynagrodzenie zasadnicze

0 zł

– nagrody

0 zł

– premie

0zł

– inne świadczenia

0 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

39657,01zł

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:

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

0zł
39657,01

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne

344,25zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

517,16 zł

Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku
sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić
zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy)

0 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 1943,33 0 zł
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej

475,00zł

(patrz komentarz do punktu 4)

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami
---------dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji,
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
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986,00zł
768,00 zł
1366,60zł

400,00zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

X nie
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

---------

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
X tak
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
nie
terytorialnego
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.

1

2

3

4

5

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Wszechstronne usprawnianie osoby
niepełnosprawnej intelektualnie,
Prowadzenie placówek
zaradność w podejmowaniu
opiekuńczocodziennych umiejętności poprzez
wychowawczych wsparcia
udział w zajęciach terapeutycznych
dziennego
prowadzonych w formie świetlicy
terapeutycznej
Wspieranie działań
Wieloprofilowa stymulacja i
mających na celu integrację rehabilitacja osób niepełnosprawnych
osób niepełnosprawnych
poprzez udział w specjalistycznych
ze środowiskiem
zajęciach
Promocja m.Zabrze, jego walorów
turystycznych.
Upowszechnianie aktywnych form
spędzania wolnego czasu poprzez
Otwarte okno na świat
sport, kulturę, turystykę i
krajoznawstwo oraz poprawę
poziomu integracji i aktywizacji osób
niepełnosprawnych intelektualnie.
Realizacja praw dzieci
niepełnosprawnych do równości w
edukacji, integracja międzyszkolna i
Sport to zdrowie i radość
przedszkolna, propagowanie
zdrowego stylu życia poprzez
uczestnictwo w imprezach o
charakterze sportowo- rekreacyjnym.
Wspieranie działań
mających na celu integrację
Piknik integracyjny „Wszyscy Razem”
osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem

6
Półkolonie

Stworzenie warunków do aktywnego
spędzenia wakacji. Regeneracja sił
fizycznych i psychicznych.
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Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota dotacji

UM Zabrze

18 000,00zł

UM Zabrze

4 000,00zł

UM Zabrze

6 000,00zł

UM Zabrze

7 000,00 zł

UM Zabrze

4 000,00

UM Zabrze

4 100,00zł

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

x
nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.

1

2

Nazwa zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania

Kwota dotacji

Prowadzenie grupowych i
indywidualnych zajęć, które
mają na celu nabywanie
,rozwijanie i
podtrzymywanie
umiejętności niezbędnych
do samodzielnego
funkcjonowania osób
niepełnosprawnych

Zwiększenie samodzielności osób z
głębszą niepełnosprawnością
intelektualną poprzez kompleksową
rehabilitację

PFRON
MOPR Zabrze

30 000,00 zł

Pomóż nam koniku –
hipoterapia dla dzieci

. umożliwienie dzieciom
niepełnosprawnym intelektualnie w
stopniu umiarkowanym i znacznym
rehabilitacji wieloprofilowej ,czyli
oddziaływającej jednocześnie
ruchowo, sensorycznie, psychicznie i
społecznie.

Telewizja Polska S.A. z siedzibą w warszawie

12 100,00zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia , których wartość nie
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

tak
xnie

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

Lp.

Przedmiot zamówienia

1

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

Nazwa organu

Kwota
0zł

X. Informacje uzupełniające
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
% udziałów lub
akcji w
kapitale

% udziału w
ogólnej liczbie
głosów

Lp.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

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

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

%

%

2

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

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

%

%

3

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

%

%
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

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

2

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

3

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

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

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

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

-----

2

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

-----

3

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

-----

4

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

------

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
tak
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych X nie
organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji

Renata Krajewska - prezes
(imię i nazwisko)
Data wypełnienia sprawozdania

Jolanta Rzyman- sekretarz
(imię i nazwisko)
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16 02. 2017 r
(dd.mm.rrrr)

