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Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umystowym
Koio w Wolbromiu

za rok 2O1O

I. Informacje o Organizacji Pozytku Publicznego.

1. Nazwa organizacji:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umystowym Koto w Wolbromiu

2. Adres organizacji:

ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom

tel./fax (032) 647 28 80

e-mail: zk.wolbrom@psouu.orq.pl

http://www.psouu-wolbrom.pl

3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym: 18.02.2009r.

4. Numer KRS: 0000323834

5. Numer REGON: 120865253

6. Dane dotycza.ce Czfonkow Zarzqdu

Do 07.02.2010 roku. Zmiana nastajsita z powodu rezygnacji z funkcji V-ce przewodnicza,cego Zarza_du Kota
- Andrzeja Chaberki

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Imie. i nazwisko

Urszula Marcinkowska

Andrzej Chaberka

Barbara Konieczna

Ewa Rosiek

Zbysiaw Owczarski

Aneta Rzepka

Adres zamieszkania

Os. Wtadystawa tokietka 21/4
32-340 Wolbrom

Os. WtadysJawa tokietka 1/18
. 32-340 Wolbrom

Sulistawie 36
32-340 Wolbrom

Ul. 20 Straconych 5
32-340 Wolbrom

Ul. P^ckowskiego 16
32-200 Miechow

Milonki 52
32-353 Trzyciaz

Funkcja

Przewodnicza_cy Zarzqdu Kota

V-ce Przewodnicza_cy Zarza_du
Kota

Skarbnik Kota

Sekretarz Zarza_du Kota

Cztonek Zarzqdu Kota

Cztonek Zarza_du Kota



Od 08.02.2010roku

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Imî  i nazwisko

Urszula Marcinkowska

Aneta Rzepka

Ewa Rosiek

Barbara Konieczna

Gabriela Sorodnik

Zbystaw Owczarski

Adres zamieszkania

Os. Wtadystawa tokietka 21/4
32-340 Wolbrom

Milonki 52
32-353 Trzyciaz

Ul. 20 Straconych 5
32-340 Wolbrom

Sulistawie 36
32-340 Wolbrom
Ul. Kopalniana 2
33-220 Bolestaw

Ul. P^ckowskiego 16
32-200 Miechow

Funkcja

Przewodnicza_cy Zarza_du Kota

V-ce Przewodniczqcy Zarza_du
Kota

Sekretarz Zarza_du Koia

Skarbnik Kota

Cztonek Zarza^du Kota

Cztonek Zarza_du Kota

W PSOUU Koto w Wolbromiu na dzien 31.12.2010 roku byto zarejestrowanych 68 cztonkow.

7. Cele statutowe:

Celem Stowarzyszenia jest dziatanie na rzecz wyrownywania szans osob z uposledzeniem umystowym,

tworzenia warunkow przestrzegania wobec nich praw cztowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu

w zyciu spotecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4 Statutu)

II. Zasady, formy i zakres dziatalnosci statutowej.

Zgodnie ze statutem PSOUU cele Stowarzyszenia realizowane sa. przez nastepujcjee dziatania:

- tworzenie osobom z uposledzeniem umystowym warunkow decydowania w swoich sprawach zarowno
w rodzinach, jak i w placowkach oraz w formach wsparcia, z ktorych korzystaja..

- tworzenie warunkow wfa_czania dzieci, mtodziezy i dorosfych, jako indywidualnych osob i jako grup, w tok
normalnego zycia, korzystania przez nich z ogolnodostepnej infrastruktury spolecznej i form zycia
spolecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwtaszcza w postaci
specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

- prowadzenie na zlecenie oraz ze srodkow wtasnych roznorodnych uslug, m.in. w formie placowek i zespolow
kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczegolnosci w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji,
terapii, w tym socjoterapii, w formie swiadczen zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in.
w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz b^da^cych realizacja. obowia_zku szkolnego
i obowia_zku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz dziatalnosci rehabilitacyjno
- rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikaja,cej z idei aktywnego zycia
przy pelnym wla_czeniu w zycie grup rowiesniczych i lokalnej spolecznosci; organizowanie dowozu itp.,
z uwzgl^dnieniem niezb^dnej opieki we wszystkich formach.

- prowadzenie dziafalnosci edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osob
i grup, ktorych wiedza, praca i zaangazowanie moga. bye przydatne do realizacji celow statutowych
Stowarzyszenia, a w szczegolnosci cztonkow i pracownikow Stowarzyszenia, nauczycieli, pracownikow
socjalnych, prawnikow, terapeutow oraz wolontariuszy.

- prowadzenie dziatalnosci informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, moga_cej wptywac na wzrost akceptacji
i zrozumienia osob z niepetnosprawnosciq intelektualna..

- gromadzenie funduszy na dziatalnosc Stowarzyszenia.

- inna. dziatalnosc korzystna_ dla realizacji celow statutowych Stowarzyszenia.



Placowki prowadzone przez Koto PSOUU w Wolbromiu:

1. Osrodek Rehabilitacvino - Edukacvino - Wvchowawczv

ul. Skalska 22, 32 - 340 Wolbrom.
DREW funkcjonuje od 01.01.2002r. Obejmuje swoim dzialaniem obszar powiatu olkuskiego, miechowskiego,
zawierciariskiego, krakowskiego i je.drzejowskiego. GREW przeznaczony jest dla dzieci niepeinosprawnych
(z uposledzeniem umyslowym w stopniu gle_bokim, znacznym i umiarkowanym ze sprze,zonymi kalectwami)
lub zagrozonych niepelnosprawnoscia., a takze dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.
Dzieci sa. przyjmowane na podstawie orzeczenia do ksztalcenia specjalnego lub do zaje.c rewalidacyjno-
wychowawczych z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na pisemna. prosbQ rodzicow,
w miar^ mozliwych wolnych miejsc. Celem placowki jest dzialanie na rzecz lepszego psychoruchowego
i spolecznego rozwoju dzieci, zapobieganie pogle.bianiu siq ich niepelnosprawnosci, umozliwianie realizacji
wychowania przedszkolnego, obowia,zku szkolnego, przysposobienia do pracy oraz stanowienie wsparcia dla
rodziny, w ktorej funkcjonuje dziecko. Podopiecznymi Osrodka sq dzieci do 25 roku zycia.
Cze.sc dzieci niepeinosprawnych dowozona jest do GREW wlasnym autobusem marki MERCEDES BEN2 416 GDI.
Dowozem w 2010 roku obje.tych bylo 20 dzieci. Dlugosc dziennej trasy przejazdu na dzieii 31.12.2010r.
- 68 km. Pozostali wychowankowie sa. dowozeni transportem organizowanym przez gminy, w ktorych
zamieszkuja..

OREW jest placowka, ksztalcenia specjalnego, dzialaja_ca_ na podstawie ,,Ustawy o systemie oswiaty". OREW
realizuje zadania oswiatowe (finansowane ze srodkow MEN) w ramach oddzialow:
- 1 oddzial przedszkolny,
- 6 rewalidacyjnych,
- 9 edukacyjnych,
- 2 przysposobienia do pracy,

OREW realizuje rowniez zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci do momentu realizacji
obowiqzku szkolnego.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju - to pobudzenie psychoruchowego, spolecznego rozwoju dziecka od
chwili wykrycia pierwszych sygnalow nieprawidlowego funkcjonowania do podje.cia nauki w szkole
podstawowej. Program ma na celu aktywacje. poznawczego, emocjonalnego, ruchowego i spolecznego rozwoju
dziecka. Zaje.cia prowadzone sa_ przez zespol specjalistow, posiadaja_cych przygotowanie do pracy z malymi
dziecmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant, lekarz i inni
specjalisci w zaleznosci od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zadaniami oswiatowymi obje.tych bylo na dzien 31.12.2010 roku:

- 106 wychowankow OREW, w tym:

- 35 osob z niepelnosprawnoscia, intelektualna. w stopniu umiarkowanym,

- 37 osob z niepelnosprawnoscia, intelektualna, w stopniu znacznym,

- 34 osoby z niepelnosprawnoscia, intelektualna, w stopniu gl̂ bokim,

oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju - 52 dzieci.

W strukturze OREW od 01.01.2O07r. funkcjonuje rowniez wyodrebniony lokalowo i organizacyjnie
zakiad opieki zdrowotnej dzialaja_cy na podstawie ,,Ustawy o zakladach opieki zdrowotnej" (finansowane ze
srodkow NFZ), w ramach:

- poradni psychologicznej - praca psychologa opiera sie. na pracy diagnostycznej i terapeutycznej, a takze
na nawiajzywaniu kontaktu z rodzina,. Efektem terapii jest: poprawa funkcjonowania spolecznego, latwiejsze
nawia,zywanie kontaktu z osobami postronnymi, poprawa koncentracji uwagi, spokojniejsze funkcjonowanie
(wyciszenie), sprawniejsze myslenie, bardziej adekwatne zachowanie, lepszy nastroj i samopoczucie, poprawa
sprawnosci manualnej i intelektualnej. W poradni psychologicznej w 2010 roku bylo przyje_tych 105 osob.

- poradni logopedycznej - w celu stosowania odpowiednich dla dziecka metod i cwiczen logopedycznych
przeprowadza si^ badania logopedyczne. Celem logoterapii jest: pog!e_bianie oddechu (oddech przeponowy),
wzmacnianie sily glosu, usprawnianie artykulatorow, rozwijanie wrazliwosci sluchowej, ksztaltowanie
umiej^tnosci komunikacji z otoczeniem (w przypadku dzieci, u ktorych mowa czynna nie zostala wyksztalcona
wprowadzenie komunikacji alternatywnej), korygowanie wad wymowy regulacje. napie.cia mie,sniowego sfery
orafacjalnej, popraw^ funkcji pokarmowych (trening karmienia, usprawnianie sluchu fonemowego
i fonetycznego, zucie, gryzienie, polykanie). W poradni logopedycznej w 2010 roku bylo przyje,tych 97 osob.

- osrodka rehabilitacji dziennej - realizuje wielospecjalistyczna,, kompleksowa. rehabilitacj^ dzieci
zagrozonych nieprawidlowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci z zaburzonym rozwojem
psychomotorycznym. Rehabilitacja polega na zindywidualizowanym uczestnictwie kazdego dziecka
w rehabilitacji w zaleznosci od jego stanu zdrowia oraz na okresleniu liczby, cze,stotliwosci, rodzaju, kolejnosci



wykonywania swiadczeri. Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w osrodku/oddziale
dziennym kieruja. lekarze specjalisci: rehabilitacji, neurologii. W osrodku rehabilitacji dziennej w 2010 roku
byto przyjetych 218 osob.

2. Warsztatv Terapii Zaieciowei

Lgota Wolbromska, 32 - 340 Wolbrom.

WTZ funkcjonuja. od 02.12.2002r.

Uczestnikami Warsztatu sa. doroste osoby niepefnosprawne. Warsztat Terapii Zajepowej, poprzez skuteczna.
rehabilitacj? spofeczna^ staje sie. elementem rehabilitacji zawodowej, a tym samym posrednia. forma,
w przejsciu do zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy. WTZ jest placowka. pobytu dziennego,
a uczestnicy dowozeni sa. wtasnym 9 - osobowym busem. Uczestnicy Warsztatu maja. rowniez zapewniona.
opiek^ medyczna., psychologiczna. oraz rehabilitacji ruchowa..

W WTZ funkcjonuje ponadto bardzo dobrze wyposazona sala rehabilitacyjna, w ramach ktorej prowadzone sa.
rozne formy rehabilitacji ruchowej indywidualnej i grupowej. Uczestnicy systematycznie usprawniaja. swoja.
kondycje^ poprzez cwiczenia dostosowane do ich mozliwosci oraz zalecen lekarskich.

WTZ realizuja. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepeinosprawnych, finansowane
w 90 % ze srodkow PFROIM oraz 10% ze srodkow Starostwa Olkuskiego. Terapia zaj^ciowa prowadzona jest
dla 30 uczestnikow w ramach 6 wyspecjalizowanych pracowni:

-pracownia gospodarstwa domowego - zajepa prowadzone sa. w pracowni wyposazonej w niezbqdny
sprzet AGO. Uczestnicy wykonuja. podstawowe czynnosci kulinarne oraz poznaja. zasady obstugi urza.dzen
kuchennych.

- pracownia ogrodnicza - zaj^cia prowadzone sa. w pracowni, jak i na terenie przylegaja_cym do Warsztatow.
Uczestnicy wykonuja. podstawowe czynnosci zwia_zane z piel^gnacja. roslin. Ucza. si^ bezpiecznego postugiwania
narz^dziami i sprz^tem ogrodniczym. Prowadzone sa.tez zaje.cia teoretyczne z zakresu ogrodnictwa.

- pracownia plastyczno - techniczna - uczestnicy rozwijaja. swoje zdolnosci artystyczne korzystaja_c
z roznych materiatow i narze,dzi. Prace, ktore wykonuja. zdobia. pomieszczenia Warsztatu i prezentowane sa.
rowniez na wystawach, aukcjach, festynach. Kazdego roku prace wykonane przez naszych uczestnikow
przekazywane sa. na rzecz Wielkiej Orkiestry Swia.tecznej Pomocy.

- pracownia stolarsko - modelarsko - elektrotechniczna- uczestnicy poznaja. budowe, i specyfike.
elektronarz^dzi, ktorych nast^pnie uzywaja. przy pracach stolarskich. Powstaja. tutaj rozne ciekawe prace
uzytkowe. Uczestnicy pod nadzorem instruktora udzielaja. si^ w pracach remontowych na terenie Warsztatu
- malowanie scian, kfadzenie boazerii czy paneli podlogowych. Celem zaj^c w pracowni stolarskiej jest tez
nauka praktycznych umiejqtnosci radzenia sobie z trudnosciami zycia codziennego, co znajduje swoje odbicie
w podejmowaniu prac majsterkowych w domu.

- pracownia komputerowo - poligraficzna - Celem zaj^c jest poznanie przez uczestnikow podstawowego
oprogramowania biurowego zawartego w pakiecie Office, roznych programow graficznych oraz nabycie
umiejqtnosci obstugi internetu. Posrednio uczestnicy usprawniaja. techniki szkolne, tj. czytanie, pisanie
i liczenie. W ramach pracowni wykonywane sa. kartki okolicznosciowe, zaproszenia, dyplomy, ftp.
wykorzystywane w bieza_cej dzialalnosci Warsztatu.

- pracownia krawiecka - gtowny nacisk kladzie si^ na nabywanie prostych umiej^tnosci zwia.zanych z igta.
i nicia.. Prowadzona jest tez nauka prasowania i obstugi maszyny do szycia. Wykonane przez uczestnikow
prace prezentowane sa. pozniej na wystawach organizowanych przez sam Warsztat lub przez inne placowki
i instytucje.

3. Biuro Obsluqi Placowek

ul. Skalska 22, 32 - 340 Wolbrom.

Biuro funkcjonuje od 01.02.2006r.

Do zadan biura nalezy obstuga ksiqgowa, rachunkowa, kadrowa i administracyjna placowek.

PSOUU Koto w Wolbromiu za posrednictwem placowek orqanizuie:

- imprezy okolicznosciowe (tj. wigilie, sniadania wielkanocne, zabawy andrzejkowe, mikoiajkowe,
karnawatowe)

- imprezy rekreacyjne, turystyczne, sportowe, artystyczne (tj. eskapady, pikniki, wycieczki, przegla_dy
grup jaselkowych, spektakle teatralne, itp.)



Wykaz wazniejszych imprez i spotkari wychowankow GREW i uczestnikow WTZ:

* 10.01.2010 - 18 final Wielkiei Orkiestrv Swiatecznej Pomocv

Wychowankowie oraz kadra OREW-u podczas finatowego koncertu na sali widowiskowej w Centrum
Kultury Promocji i Informacji w Wolbromiu - wystawiia pie_kne i wzruszaja.ce przedstawienie pt. ,,Podroze
Matego Ksie,cia".

* 15.01.2010 - Spotkanie inteqracvine w Kluczach

Wychowankowie DREW z grup edukacyjnych, przedszkolnej i PDP wraz z opiekunami udali sie. do
zaprzyjaznionego Gimnazjum w Kluczach, gdzie uczniowie tamtejszej szkoly wraz z pania. dyrektor
i wychowawcami zorganizowali spotkanie integracyjne.

* 29.01.2010 - Zabawa karnawatowa Olkuszu

Uczestnicy WTZ z Lgoty Wolbromskiej mieli okazj^ bawic s\q na zaproszenie Warsztatow Terapii Zaje,ciowej
w Olkuszu. TowarzyszyJa im zywiotowa muzyka, liczne atrakcje w postaci roznych konkursow.

* 12.02.2010 - Karnawaiowe ostatki oraz Walentvnki

Zabawa odbyte sie, w Centrum Kultury Promocji i Informacji w Wolbromiu OREW goscil kolegow i kolezanki
z gimnazjum w Kluczach.

* lutv 2010 - Wvstawa prac walentvnkowvch WTZ

W Szkole Podstawowej nr 1 w Wolbromiu, Zespolach Szkol w Dluzcu i Zarzeczu, miafy miejsce wystawy prac
walentynkowych wykonanych przez uczestnikow Warsztatu Terapii Zaje.ciowej w Lgocie Wolbromskiej.

* 26.03.2010 - Miedzyszkolne Potvczki z Kultura Wolbrom 2O10

W Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu odbyty sie. ,,Mie_dzyszkolne Potyczki z Kultura.
* Wolbrom 2Q10r." Wychowankowie II a i III a oddzialu edukacyjnego zaprezentowali swoje umieje.tnosci
taneczne do znanego utworu ze sciezki dzwi^kowej filmu, pt.: ,,Slumdog" (piosenka pt. ,,Ringa, ringa" ).

* 31.03.2010 - Sniadanie Wielkanocne OREW

Tradycyjnie jak co roku pracownicy wraz z podopiecznymi OREW zorganizowali sniadanie Wielkanocne, ktore
poprzedzone zostato uroczysta. Msza.

* 31.03.2010 - Sniadanie Wielkanocne WTZ

Warsztat Terapii Zaje.ciowej zorganizowafy uroczyste sniadanie Wielkanocne, w ktorym brali udzial
uczestnicy, kadra oraz zaproszeni goscie.

* 12.05.2010 - ZAW03A PEtNA NIESPODZIANEK 2010

Wychowankowie Osrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczego w Wolbromiu wraz ze swoimi
opiekunami uczestniczyli w Imprezie Integracyjno - Kulturalno - Artystycznej pt: ,,Zawoja petna
niespodzianek 2010r." w zwia_zku z obchodami Dnia Godnosci Osob z Niepelnosprawnoscia, Intelektualna.
w Zawoi.

* 25.05.2010 - Konkurs plastvcznv

Uczestnicy WTZ brali udzial w konkursie powiatowego etapu XII edycji Ogolnopolskiego Konkursu
Plastycznego pod haslem ,,WIATR, WYPADEK, OGIEN, WODA- STRAZAK ZAWSZE RE.KE. PODA" prezentuja.c
prace wykonane roznymi technikami plastycznymi.



* 30.05.2010 - Parada smokow

Centralna Inauguracja IX Ogolnopolskiej Akcji: Cata Polska Czyta Dzieciom odbyla sie. w Wolbromiu. Akcja
rozpocze.fa sie. Paradq. Smokow z Rynku uliczkami miasta do Centrum Kultury, Promocji i Informacji, w ktorej
udziat wzieji wychowankowie OREW wraz z rodzicami oraz dzieci ze szkot i przedszkoli miasta i gminy
Wolbrom.

* 31.05.2O10 - OREW czvta dzieciom

W ramach ogolnopolskiej akcji ,,Cala Polska czyta dzieciom", wychowankowie OREW spotkali sie.
z przedstawicielami roznych zawodow, ktorzy prezentowali znane bajki i basnie dla dzieci.

* 21-29.05.2010 - WTZ - "KOCHAM KRAKOW Z WZAJEMNOSCIA"

,,KOCHAM KRAKOW Z WZAJEMIMOSCIA." pod takim hastem w Krakowie odbyt sie. XI tydzien Osob
Niepefnosprawnych, organizowany przez Urza_d Marszatkowski, w ktorym uczestniczyli podopieczni
Warsztatow Terapii Zaje_ciowej prezentuja_c swoje talenty artystyczne wyste.puja_c na scenie oraz wystawiaja_c
swoje prace.

* 31.Q5.201O - Raid w Kluczach

Mtodziez z Osrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu zaproszona zostafa przez
gimnazjalistow z Klucz do czynnego udziatu w programie ,,FESTIWAL NAUKI" z hastem przewodnim: ,,Wiedza
uczy, wiedza bawi", gdzie uczestniczyta w rajdzie po terenach lesnych gminy Klucze. Caty program zostal
zorganizowany w ramach projektu ,,Aktywny w szkole, aktywny w zyciu".

* 02.06.2010 - Piknik z okazli Dnia Dziecka

W czerwcu 2010r. odbyl sie. coroczny Piknik z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez dyrekcje,
i pracownikow OREW Wolbrom, w ktorym uczestniczyli zaproszeni wolontariusze z zaprzyjaznionego
Gimnazjum w Kluczach oraz goscie i wychowankowie placowek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osob
z Uposledzeniem Umystowym z OREW-u z Bytomia i Juszczyna.

* 15.06.2010 - Zawodv sportowe w Bvtomiu

Wychowankowie OREW uczestniczyli w II Regionalnym Turnieju Pilki Noznej dzieci i mlodziezy
niepetnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 24 lat, pt. ,,Integracja
przez sport" zorganizowanym przez Osrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Bytomiu. W
zacie_tej rywalizacji mtodsza druzyna wywalczyta II miejsce, a starsza III miejsce, za co zdobyli puchary oraz
zostali obdarowani medalami i nagrodami.

* 30.06.2010 - Uroczvste zakonczenie roku szkolneqo i katechetvczneqo

Wychowankowie OREW wraz z kadra_ uroczyscie pozegnali miniony rok szkolny 2009/2010. Dwa dni wczesniej,
tj. 28.06.2010 roku odbylo sie. zakoriczenie roku katechetycznego uroczysta^ Mszq SwieJ:̂  odprawiona, w Parafii
p.w. Podwyzszenia Krzyza Swie.tego w Wolbromiu.

* 01.09.2010 - Rozpoczecie roku szkolneqo 2010/2011 - OREW

W dniu 01.09.2010 rozpoczaj sie. nowy rok szkolny 2010/1011 od uroczystej Mszy Swie.tej w intencji
wychowankow oraz kadry pracowniczej.

* 10.09.2010 - "W zdrowvm ciele zdrowv duch" - WTZ

Podopieczni WTZ brali udziat w festynie integracyjnym ,,W zdrowym ciele zdrowy duch" zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Otwartych Sere Aktywnych Kobiet SOS. Impreza odbywata sie, w Mali Widowiskowo
* Sportowej w Olkuszu, a adresowana byta do niepelnosprawnych uczestnikow WTZ i SDS z powiatu •
olkuskiego.



* 25.09.2010 - Impreza plenerowa - Miechow

W Miechowie odbyla siq impreza plenerowa, pn.: ,,Powiatowy Dzieri Godnosci Osob IMiepelnosprawnych",
w ktorej uczestniczyli wychowankowie GREW wraz z opiekunami oraz uczestnicy WTZ. Po obejrzeniu czqsci
artystycznej, na ktora_ skladaly siq wystepy wokalno-taneczne oraz teatralne przyszla pora na zawody
integracyjne, w ktorych uczestniczyli wychowankowie OREW i uczestnicy WTZ.

* 28.09.2010 - Zawodv sportowe - WTZ

Zaproszeni przez WTZ w Kluczach podopieczni WTZ uczestniczyli w zawodach sportowych ,,Zostari Mistrzem
* przelam bariery".

* 07.10.201O - Dzieri Jauonski w OREW

W Osrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Wolbromiu odbyl si^ Dzieri Japoriski
zorganizowany przez firme^ TRI Poland. Swoja, obecnoscia, zaszczycili pracownicy Muzeum Sztuki i Techniki
Japoriskiej ,,Manggha" z Krakowa, ktorzy prezentowali tajniki kultury oraz zwyczajow japoriskich.

* 10.11.2O10 - Akademia z okazii Swieta Niepodleqlosci

W przeddzieh obchodow Swi^ta IMiepodleglosci, w OREW odbyla SJQ uroczysta akademia, w trakcie ktorej
wychowankowie oddzialu POP oraz III ,,B" Oddzialu Edukacyjnego wraz z nauczycielami, przypomnieli o walce
naszych przodkow o niepodleglosc.

* 29.11.2010 - Inteqracvina zabawa andrzeikowa w Zespole Szkol Speclalnvch w Zawierciu

Wychowankowie z oddziatu edukacyjnego I b,c oraz Ha wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyii w zabawie
integracyjno - andrzejkowej w Zespoie Szkot Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu. Imprez^
rozpoczal konkurs karaoke prowadzony przez specjalnie przybytego na t^ okazje goscia - Wojciecha Mana.

* 30.11.2010 - Andrzeiki OREW

Wychowankowie Osrodka - Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu brali udzial
w zabawie andrzejkowej. Impreza odbyla SJQ w CKPil w Wolbromiu. Niespodziank^ dla dzieci przygotowala
kadra OREW, a byla nia^ inscenizacja bajki, pt.: ,,Czerwony Kapturek".

* 07.12.2010 - Spotkanie oplatkowe w Warsztacie Terapii Zaieciowei w Lgocie Wolbromskiei

W atmosferze pelnej rodzinnego ciepla i milosci w swietlicy wiejskiej przy Warsztach Terapii Zajeciowej PSOUU
koto w Wolbromiu w Lgocie Wolbromskiej odbyto si^ uroczyste spotkanie Wigilijne. W spotkaniu oplatkowym
uczestniczyly osoby niepelnosprawne wraz z rodzicami, kierownik i kadra WTZ oraz zaproszeni goscie.

* 14.12.2010 - Wiqilia OREW

W Centrum Kultury Promocji i Informacji w Wolbromiu odbylo si? uroczyste spotkanie Wigiiijne wychowankow
OREW wraz z ich rodzicami oraz inscenizacja ,,Jasetek" pt. ,,Czar Bozego Narodzenia".

HI. Informacja o prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wedfug wpisu do rejestru
przedsiqbiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego.

PSOUU Kolo w Wolbromiu nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.

IV. Odpisy uchwal zarzadu organizacji:

Nr uchwaly

1/2010

2/2010

Data

15-01-2010

15-01-2010

Dotyczy

Wydzielenie pracownikow do realizacji swiadczeh opieki zdrowotnej
w 2010 roku
Wprowadzenie zmian do uchwaly Zarzadu Kola w sprawie wydzielenia
pracownikow do realizacji swiadczen opieki zdrowotnej w 2010 roku



3/2010

4/2010

5/2010

6/2010

7/2010

8/2010

9/2010

10/2010

12/2010

13/2010

14/2010

15/2010

16/2010

17/2010

18/2010

19/2010

20/2010

21/2010

22/2010

23/2010

24/2010

25/2010

26/2010

27/2010

28/2010

29/2010

30/2010

31/2010

32/2010

33/2010

15-01-2010

15-01-2010

15-01-2010

05-02-2010

05-02-2010

05-02-2010

05-02-2010

05-02-2010

08-02-2010

08-03-2010

08-03-2010

08-03-2010

08-03-2010

08-03-2010

08-03-2010

08-03-2010

08-03-2010

08-03-2010

29-03-2010

29-03-2010

10-05-2010

10-05-2010

01-06-2010

01-06-2010

30-06-2010

25-08-2010

25-08-2010

25-08-2010

25-08-2010

25-08-2010

Wprowadzenie zmian do uchwaly Zarz^du Kola w sprawie wydzielenia
pracownikow do realizacji zadari w zakresie wczesnego wspomagania
Zatwierdzenie planu finansowego OREW, WTZ oraz kosztow dzialalnosci
BOP na 2010 rok

Zasady funkcjonowania kosztow dzialalnosci BOP na 2010 rok

Uzupelnienie skladu Zarza_du Kola PSOUU w Wolbromiu

Wprowadzenie zmian do uchwaty Zarza_du Kola w sprawie wydzielenia
pracownikow do realizacji zadah w zakresie wczesnego wspomagania

Przyje.de ramowego Statutu OREW

Wprowadzenie zmian do uchwaty Zarza_du Kola w sprawie wydzielenia
pracownikow do realizacji swiadczeri opieki zdrowotnej na 2010 rok
Wprowadzenie zmian do uchwaly Zarza_du Kola w sprawie wydzielenia
pracownikow do realizacji swiadczeri opieki zdrowotnej na 2010 rok

Ukonstytuowanie sie. nowego skladu Zarzqdu Kola PSOUU

Zwolanie Walnego Zebrania Cztonkow Kola PSOUU w Wolbromiu

Przyje.de sprawozdania pokontrolnego Komisji Rewizyjnej

Zatwierdzenie planu finansowego OREW na 2010 rok

Ustalenie zasad rachunkowosci w zakresie projektow
wspotfinansowanych ze srodkow unijnych
Ustalenie osob odpowiedzialnych za kontrolq dokumentacji ksie.gowych
projektu MRPO

Zmiana Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych

Przyje.cie sprawozdania finansowego Zarzqdu Kola PSOUU za 2009 rok

Przyje,cie ,,opisu stanowisk pracy w PSOUU Koto w Wolbromiu"

Sprawozdanie finansowe PSOUU za 18.02.2009 - 31.12.2009 rok

Powolanie komisji przetargowej do przeprowadzenia post^powania
udzielenia zamowien publicznych: ,,Rozbudowa Osrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego ul. Skalska 22"

Wprowadzenie zmian do uchwaly Zarza^du Kola - wczesne wspomaganie

Zmiana w Statucie OREW

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym OREW

Zatwierdzenie zmian do planu finansowego OREW na 2010 rok

Dotyczy podleglosci Kierowcy OREW

Powotanie komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy

Wprowadzenie zmian do uchwaly Zarza_du Kola - wczesne wspomaganie

Wydzielenie pracownikow do realizacji zadania ,,Rehabilitacja osob
niepelnosprawnych"

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego OREW

Zarejestrowanie komorek organizacyjnych o kodzie 2301

Zmiany statutu OREW



34/2010

35/2010

36/2010

37/2010

38/2010

39/2010

40/2010

41/2010

42/2010

42a/2010

43/2010

44/2010

45/2010

46/2010

47/2010

48/2010

49/2010

50/2010

51/2010

52/2010

25-08-2010

25-08-2010

25-08-2010

16-09-2010

16-09-2010

16-09-2010

16-09-2010

16-09-2010

16-09-2010

16-09-2010

15-10-2010

15-10-2010

15-10-2010

15-11-2010

15-11-2010

15-11-2010

15-11-2010

10-12-2010

10-12-2010

10-12-2010

Zmiany regulaminu porza^dkowego i organizacyjnego OREW

Wprowadzenie zmian do uchwaty Zarza_du Kota - opieka zdrowotna

Wprowadzenie zmian do uchwaly Zarza^du Kota - „ Rehabilitacja osob
niepetnosprawnych"
Wprowadzenie zmian do uchwaty ZK dot. wydzielenia pracownikow
wczesnego wspomagania
Wprowadzenie zmian do uchwaty ZK dot. wydzielenia pracownikow
- opieka zdrowotna
Wprowadzenie zmian do uchwaty ZK dot. wydzielenia pracownikow
- wczesne wspomaganie rozwoju
Wprowadzenie zmian do uchwaty ZK dot. wydzielenia pracownikow
-swiadczeri opieki zdrowotnej 2010

Przeprowadzenie inwentaryzacji majatku Stowarzyszenia w 2010 roku

Wprowadzenie zmian do uchwaty ZK dot. zasad finansowania kosztow
dziatalnosci BOP w 2010 r.

Skreslenie cztonka z listy cztonkow Kota PSOUU

Zatwierdzenie planu finansowego kosztow dziatalnosci WTZ na 2011 rok

Wprowadzenie zmian- opieka zdrowotna

Wprowadzenie zmian do uchwaty ZK dot wydzielenia pracownikow do
realizacji zadari z zakresu ww
Zatwierdzenie zmian do planu finansowego OREW, WTZ oraz BOP na
2010 r

Zatwierdzenie zmian do preliminarza kosztow WTZ na 2010r

Zmiany do Regulaminu Pracy i Wynagradzania pracownikow PSOUU

Zmiany do uchwaty dot zespotu pracownikow - rehabilitacja

Skreslenie cztonka z listy cztonkow Kota PSOUU

Wprowadzenie zmian do uchwaty dot wydzielenia zespotu pracownikow
do realizacji zadari ,,Rehabilitacja Osob Niepetnosprawnych"
Wydzielenie pracownikow do realizacji swiadczeri opieki zdrowotnej
w 2011 roku

V. Informacje o wysokosci uzyskanych przychodow

I.

1

2

3

4

5

II.

III.

Przychody z dzialalnosci statutowej nieodpfatnej
pozytku publicznego

Sktadki cztonkowskie

Darowizny

Wptaty 1 % podatku

Dotacje i subwencje

Pozostate przychody dziatalnosci statutowej nieodptatnej

Pozostale przychody

Przychody finansowe

5 638 764,93 z*

5 548,80 zt

55 034,90 zt

18 003,80 zt

5 499 108,81 zt

61 068,62 zt

11 405,11 zt

41 105,38 z*

VI. Informacje o poniesionych kosztach



I.

1

2

3

4

5

6.

7.

II.

1

2

3

4

5

6.

III.

Koszty realizacji dzialalnosci statutowej nieodplatnej pozytku
publicznego w tym:

Amortyzacja

Zuzycie materiatow i energii

Uslugi obce

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia

Podatki i optaty

Trening ekonomiczny - kieszonkowe

Pozostate koszty

Koszty administracyjne

Zuzycie materiatow i energii

Uslugi obce

Podatki i optaty

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia

Amortyzacja

Pozostate koszty

Pozostale koszty

5 220 752,67 zf

150 516,55 zl

456 265,51 zt

281 224,76 zt

4 242 294,20 zt

26 470,17 zt

26 439,14 zt

37 542,34 zt

404 861,95 zt

15 293,71 zt

33 258,69 zt

103,70 zt

350 182,00 zt

961,95 zt

5 061,90 zt

11 400,11 zt

Wynik Finansowy na dzieri 31.12. 2010 rok: 54 260, 69 zl

VII. Inne informacje dotyczqce osob zatrudnionych i wysokosci wynagrodzen oraz finansow

1. Liczba osob zatrudnionych w organizacji z podziatem wed tug zajmowanych stanowisk

Stan zatrudnienia na 31.12.2010 r.:

- Liczba zatrudnionych pracownikow ogotem: 104 osoby (84 w DREW, 12 w WTZ, 8 w BOP)

- Liczba pracownikow w przeliczeniu na petne etaty: 97,76 etatu

- Liczba osob zatrudnionych na podstawie umow cywilno-prawnych: 10 osob na umow^ zlecenie
(9 w OREW, 1 w WTZ)

Osrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczy w Wolbromiu zatrudnia 84 osoby w przeliczeniu na
petne etaty 81,28 etatu na stanowiskach:
- dyrektor - 1 osoba
- z-ca dyrektora OREW/nauczyciel-terapeuta -1 osoba
- nauczyciel terapeuta - 21 osob
- pedagog - 1 osoba
- fizjoterapeuta - 10 osob
- psycholog - 4 osoby
- logopeda - 6 osob
- masazysta - 3 osoby
- piel^gniarka - opiekunka - 7 osob
- pomoc nauczyciela - opiekun - 16 osob
- intendent - 1 osoba
- nauczyciel katecheta - 1 osoba
- pracownik administracyjny - 2 osoby
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- specjalista d.s. administracyjno - biurowych - 1 osoba
- kucharz rzemieslnik - 1 osoba
- z-ca kucharza rzemieslnika - 1 osoba
- pomoc kuchenna - 2 osoby
- kierowca - 1 osoba
- sprza_taczka - 2 osoby
- pracownik gospodarczy/sprzaj:aczka - 1 osoba
- asystent osoby niepetnosprawnej - 1 osoba

Warsztaty Terapii Zaje.ciowej w Lgocie Wolbromskiej zatrudniaja. 12 osob w przeliczeniu na pefne etaty 9,85
etatu na stanowiskach:
- kierownik - 1 osoba

- instruktor terapii zajQCiowej - 6 osob
- fizjoterapeuta - 1 osoba
- psycholog / pracownik socjalny - 1 osoba
- piel^gniarka - 1 osoba
- kierowca - 1 osoba
- sprza_taczka - 1 osoba

Biuro Obstugi Placowek w Wolbromiu zatrudnia 8 osob w przeliczeniu na petne etaty 6,63 etatu na
stanowiskach:
- dyrektor - 1 osoba
- gtowny ksi^gowy - 1 osoba
- specjalista ksie.gowy - 1 osoba
- specjalista d.s. kadrowo - administracyjnych - 1 osoba
- specjalista d.s. BHP - 1 osoba
- pracownik biurowy - 3 osoby.

2. Inne informacje finansowe

Wynagrodzenia wypfacone lacznie w 2010 roku
w tym:

1.

2.

3.

4.

5.

Wynagrodzenia z umow o prace^

Wynagrodzenia z umow zlecen/o dzieto

Premie i nagrody

Inne swiadczenia (ekwiwalent za odziez i obuwie, ryczatt
samochodowy, doptata do szkolenia, ZFSS)

Sktadki ZUS

4 592 476,20 zf

3 049 797,20 zJ

128 716,05 zt

647 449,42 z*

117 608,99 zt

648 904,54 zJ

Lokaty bankowe PSOUU (stan na 31-12-2010) -z*

W PSOUU Koto w Wolbromiu nie jest zatrudniony zaden cztonek Zarza_du Kota i Komisji Rewizyjnej z tytutu
petnionej funkcji. Nie wyptacane sa_ tez zadne premie czy nagrody. Koszty delegacji zwia_zane z petniona,
funkcja^ pokrywane sa, ze srodkow biezqcych Kota (sktadek cztonkowskich, darowizn, itp.)

Pozyczki, obligacje, akcje - nie dotyczy.

I.

a.

b.

c.

d.

Nabyte nieruchomosci, nabyte srodki trwate, urzadzenia
techniczne w tym:

Fotel Sanyo Masterhand 6100

Atlas Kettler KINETIC F7

Bieznia Horizon Fitness Paragon 408

Rower treningowy poziomy Kettler RX7

91 512,42 zf

21 000,00 zt

8 999,00 zt

6 190,00 zt

6 899,00 zt
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e.

f.

g-

h.

Lada recepcyjna z zabudowa.

Rotor elektryczny Paster 230 z akcesoriami dodatkowymi

Materac typu SANA Plus TRL

Podnosnik elektryczny BASICA wraz z temblakiem

29 402,00 zl

8 855,21 z*

4 659,21 zi

5 508,00 zl

Wymienione wyzej srodki trwate zostaly zakupione na potrzeby placowki OREW.

Realizowane inwestycje:

Rozbudowa Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -
Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22
- naklady poniesione w 2010 roku, w tym:

1.

2.

3.

dotacja MRPO

dotacja PFRON

wklad wlasny

1 806 572,69 zl

942 982,70 zl

413 353,00 zl

450 236,99 zl

Nakiady na rozbudow^ OREW poniesione od poczatku
realizacji inwestycji: 1 891 972,69 z*

VIII. Dane o dziatalnosci zleconej organizacji przez podmioty panstwowe i samorza_dowe

l.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Organ dotuja.cy/zrodfo
finansowania

Powiat Olkuski

Powiat Olkuski

Pahstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osob Niepelnosprawnych

Urzg_d Miasta i Gminy
w Wolbromiu

Urza^d Marszafkowski
Wojewodztwa Matopolskiego ze

srodkow PFROIM

Okreslenie dziatalnosci

Realizacja zadari oswiatowych
prowadzonych w OREW
w odniesieniu do dzieci

i mtodziezy niepetnosprawnej
intelektualnie w zakresie

wychowania przedszkolnego,
realizacji obowia^zku szkolnego

i nauki, a takze przysposobienia
do pracy

Realizacja zadari oswiatowych
prowadzonych w OREW
w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju

Prowadzenie rehabilitacji osob
niepeinosprawnych w OREW

Wolbrom

Realizacja zadania publicznego
z zakresu dowozu dzieci

uposledzonych umystowo do
Osrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego w
Wolbromiu w ramach obowiqzku

szkolnego
Dofinansowanie wyposazenia

obiektu shiza,cego rehabilitacji
osob niepetnosprawnych w sprz^t

rehabilitacyjny dla OREW
Wolbrom w ramach programu pn.
,,Program wyrownywanie roznic
mi^dzy Regionami II" - obszar A

Podstawa
przyznania

Uchwala Rady
Powiatu w Olkuszu

Nr
XXXVII/271/2009

Uchwala Rady
Powiatu w Olkuszu

Nr
XXXVII/271/2009

Umowa Mr
ZZO/000047/12/D

Umowa Nr
5/RKS/2010

Umowa Mr
VIII/18/PS/107/10

kwota przekazana

4 228 920,00 zl

194 644,00 zt

145 700,00 zl

48 000,00 zl

21 199,00 zt
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Krakow

Narodowy Fundusz Zdrowia
Krakow

Narodowy Fundusz Zdrowia
Krakow

Srodki PFRON bQda.ce
w dyspozycji Powiatu Olkuskiego

za posrednictwem PCPR

Srodki PFRON bQda.ce
w dyspozycji Powiatu Olkuskiego

Srodki budzetu Powiatu
Olkuskiego

Srodki PFRON be.da.ce
w dyspozycji wojewodztwa

Matopolskiego

srodki Europejskie i Budzetu
Pahstwa w ramach Matopolskiego

Regionalnego Programu
Operacyjnego

Udzielanie swiadczeri opieki
zdrowotnej - rehabilitacja

lecznicza

Udzielanie swiadczeri opieki
zdrowotnej - ambulatoryjna

opieka specjalistyczna

Udzielanie swiadczeri opieki
zdrowotnej - opieka

psychiatryczna i leczenie
uzaleznieri

Dofinansowanie zadania z zakresu
sportu, kultury, rekreacji turystyki

osob niepelnosprawnych - wycieczka
turystyczno-krajoznawcza "Szlakiem

Orlich Gniazd"

Rehabilitacja spoteczno-
zawodowa doroslych osob

niepelnosprawnych prowadzona
przez Warsztat Terapii Zajepowej

Rehabilitacja spoteczno-
zawodowa doroslych osob

niepelnosprawnych prowadzona
przez Warsztat Terapii Zajepowe

Rozbudowa Osrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Wolbromiu
ul. Skalska 22

Rozbudowa Osrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Wolbromiu
ul. Skalska 22

Umowa Mr
061/200/161/REH/20

10/A

Umowa Mr
061/200/161/AOS/01/

2010/A

Umowa Nr
061/200/161/PSY/201

0/A

Umowa Nr 3-S/2010

Umowa Nr 3/2002

Umowa Nr
OS/35/2010

Umowa Nr
VIII/133/PS/1854/10

Umowa Nr
MRPO.06.01.01.-12-

138/09-00-
XVI/17/FE/10

238 345,20 zl

36 526,80 zl

82 660,50 zl

1 000,00 zl

443 880,00 zl

49 320,00 zt

413 353,00 zl

1 001 054,70 zl

Lp.

1.

2.

3.

Zamowienia publiczne

Rozbudowa Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Wolbromiu ul. Skalska 22

Wykonanie dodatkowych robot ziemnych niezbe.dnych do realizacji
inwestycji ,,Rozbudowa Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22"

Wykonanie robot dodatkowych dachu niezb^dnych do realizacji
inwestycji ,,Rozbudowa Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22"

dokument

Umowa Nr 13/2010

Aneks Nr 2 do umowy
Nr 13/2010

Umowa Nr 38/10

kwota

3 879 981,42 zl

151 908,45 zl

55 331, 39 z!

IX. Informacja o rozliczeniach organizacji z tytufu cia_zacych zobowia_zari podatkowych, a takze
informacjQ w sprawie skladanych deklaracji podatkowych.

PSOUU Koto w Wolbromiu nie posiada cia.za.cych zobowiqzari podatkowych.
PSOUU Koto w Wolbromiu sktada roczna. deklaracj^ podatkowa. na druku CIT-8 i PIT 4R.

W okresie sprawozdawczym w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osob z Uposledzeniem
Umystowym Koto w Wolbromiu przeprowadzone zostaly nastepujace kontrole:

- DREW - 22.04.2010r. - Starostwo Powiatowe w OIkuszu - umorzone z braku formalnych podstaw za zgodq.
Starosty Olkuskiego
- OREW - 28.04.2010r. - Kuratorium Oswiaty - wynik pozytywny.
- OREW - 29.04.2010r. - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w OIkuszu - wynik pozytywny.
- OREW - 03.08.2010r. - Malopolski Urza.d Wojewodzki - wynik pozytywny.
- OREW - 15.11.2010r. - Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OIkuszu - wynik pozytywny.
- OREW - 19.11.2010r. - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w OIkuszu - wynik pozytywny.
- WTZ - 25-10-2010r. - Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OIkuszu - wynik pozytywny.
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- WTZ - 13-10-2010r. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OIkuszu - wynik pozytywny.
- WTZ - 16-ll-2010r. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OIkuszu - wynik pozytywny.

Sprawozdanie merytoryczne sporza_dzone zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z dziatalnosci fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529}

Wolbrom, dn. 08.03.2011 rok POLSKIE STOWAR2YSZENIE NA RZECZ CSCB
2 JPOSLEOZENIEM UVYS!.C•/;':'.'.

KOtO wWolbromiu
32-^U Wolbrom, jl. Skaltkn ?2

KRS 0000323334 REGON I2'jsh5?53
NIP 637-19-92-720, teiyfax (032) 647-28-60. 61,82
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