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Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 

organizacji pożytku publicznego 

 
za rok 2011 

 

 

√ Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 

√ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 

√ We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X; 

√ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania 
(wypełnia MPiPS) 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Wolbromiu 

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe 

Kraj Województwo Powiat 

Polska małopolskie Olkusz 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Wolbrom Skalska 22 - 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta Nr telefonu 

Wolbrom 32-340 Wolbrom (32)647 28 80  

Nr faksu E-mail Strona www 

(32) 647 28 80 
zk.wolbrom@psouu.org

.pl 
www.psouu-wolbrom.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 
18.02.2009 

4. Data uzyskania statusu organizacji 

pożytku publicznego 
18.02.2009 

5. Numer REGON 120865253 6. Numer KRS 0000323834 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 

pełnionej  przez  poszczególnych członków organu 

zarządzającego) 

Urszula Marcinkowska - Przewodnicząca Zarządu Koła 

Aneta Rzepka - Wiceprzewodnicząca Zarzadu Koła 

Ewa Rosiek - Sekretarz Zarządu Koła 

Gabriela Sorodnik - Skarbnik Zarządu Koła 

Barbara Konieczna - Członek Zarządu Koła 

Zbysław Owczarski - Członek Zarządu Koła   

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 

organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 

pełnionej  przez  poszczególnych członków organu 

kontroli lub nadzoru) 

Katarzyna Gajda - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Grażyna Nawrot - Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

Ewa Kałwa - Członek Komisji Rewizyjnej 

Anna Piernikarska - Członek Komisji Rewizyjnej 

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

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz 

wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, 

tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw 

człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu 

uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich 

rodzin. (Art. 4 Statutu) 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 

organizacji 

 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 

organizacji na podstawie statutu organizacji) 

- tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym 

warunków decydowania w swoich sprawach zarówno                 

w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach 

wsparcia, z których korzystają (Art. 5 § 4 

Statutu). 

 

- tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i 

dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w 

tok normalnego życia, korzystania przez nich z 

ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form 

życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie 

potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w 

postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty 

(Art. 5 § 6 Statutu) . 

 

- prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych 

różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i 

zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej 

pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej 

interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym 

socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; 

edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in.                  

w formie wychowania przedszkolnego i wspierania 

rozwoju oraz będących realizacją obowiązku 

szkolnego               i obowiązku nauki; edukacji 

obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz 

działalności rehabilitacyjno                    

- rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, 

sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego 

życia przy pełnym włączeniu w życie grup 

rówieśniczych i lokalnej społeczności; 

organizowanie dowozu itp.,                          

z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich 

formach (Art. 5 § 7 Statutu). 

 

- prowadzenie działalności edukacyjnej i 

szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w 

stosunku do osób                 i grup, których 

wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w 

szczególności członków i pracowników 

Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników 

socjalnych, prawników, terapeutów oraz 

wolontariuszy (Art. 5 § 15 Statutu). 

 

- prowadzenie działalności informacyjnej i 

popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na 

wzrost akceptacji i zrozumienia osób z 

niepełnosprawnością intelektualną (Art. 5 § 17 

Statutu). 

 

- gromadzenie funduszy na działalność 

Stowarzyszenia (Art. 5 § 19 Statutu). 

 

- inną działalność korzystną dla realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia (Art. 5 § 20 Statutu). 
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 

 

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem 

wielkości wydatkowanych środków, sfery 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), zaczynając od najważniejszej) 

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Opis działalności pożytku publicznego 
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1. Opis głównych 

działań podjętych 

przez organizację 

PSOUU Koło w Wolbromiu prowadzi od 01.01.2002 r. Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, spełniający zadania z 

zakresu wczesnej interwencji, edukacji, rewalidacji, rehabilitacji 

dzieci w wieku 3-25 lat. W ramach Ośrodka funkcjonuje Wczesne 

Wspomaganie Rozwoju oraz Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego OREW. 

Od 02.12.2002 r. działa Warsztat Terapii Zajęciowej spełniający 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Za 

pośrednictwem w/w placówek stowarzyszenie organizuje imprezy 

okolicznościowe (wigilie, śniadania wielkanocne, zabawy andrzejkowe, 

mikołajkowe i karnawałowe) a także imprezy rekreacyjne, turystyczne, 

sportowe i artystyczne (pikniki, zajęcia w terenie, konkursy 

plastyczne i spektakle). W ramach stowarzyszenia funkcjonuje również 

Biuro Obsługi Placówek powstałe 01.02.2006 roku, do zadań którego 

należy obsługa księgowo-rachunkowa, kadrowa i administracyjna 

placówek. 

W roku 2011 PSOUU Koło w Wolbromiu realizowało następujące projekty: 

-„Dowóz dzieci upośledzonych umysłowo do OREW w Wolbromiu w ramach 

obowiązku szkolnego” (grantodawca – UMiG Wolbrom, kwota przyznana 

50 000zł.),  

-„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW Wolbrom” 

(PFRON – 104 269zł.),  

-„Wspólnie do celu razem łatwiej” (Fundacja PZU – 38 900zł.),  

-”Rozbudowa budynku OREW Wolbrom wraz z przyłączami: kanalizacyjnym, 

wodociągowym, energetycznym i ciepłowniczym na działkach położonych 

w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22 i oznaczonych w ewidencji gruntów 

nr 3863/2, 4549/1, 5049” (Projekt dwuletni - woj. Małopolskie – 

PFRON – całość dotacji 1 158 420zł, w okresie sprawozdawczym 

745 067,00zł.),  

-„Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w 

Wolbromiu, ul. Skalska 22” (Projekt dwuletni - Zarząd Województwa 

Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca MRPO” – całość dotacji 

2 985 250,03zł, w okresie sprawozdawczym 1 984 195,00zł.).  

W 2011 roku stowarzyszenie nawiązało współpracę z Bankiem Żywności w 

Krakowie, w ramach programu PEAD „ Żywność dla najuboższej ludności 

Unii Europejskiej”, którego celem jest bezpłatna dystrybucja 

gotowych artykułów spożywczych. Żywność była przeznaczona dla rodzin 

członków PSOUU Koło w Wolbromiu oraz rodzin podopiecznych OREW i 

WTZ.  

Największym osiągnięciem 2011 roku było zakończenie inwestycji 

związanej z rozbudową OREW. Powstał trzykondygnacyjny budynek, w 

którym znajdują się nowoczesne sale terapeutyczne, każda z 

bezpośrednim dostępem do łazienki, bogato wyposażona sala 

rehabilitacyjna, oddzielona ruchomą ścianką od sali gimnastycznej. 

Powstały również nowe miejsca parkingowe dla pracowników i busów 

dowożących dzieci do ośrodka. 

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 

organizację działalności pożytku 

publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", 

„cały kraj", „zagranica") 

3 województwa (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) 

2.  Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 

sprawozdawczym 
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1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra 

integracji   społecznej,   domy   pomocy   społecznej,   placówki   opiekuńczo- 

-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 

publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej 

 tak 

 nie 

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

Lp. Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w której/ych 

placówka prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań 

placówki w okresie 

sprawozdawczym 

1 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno 

– Wychowawczy ( w tym Wczesne 

Wspomaganie Rozwoju)  

Wolbrom 172 

2 Warsztat Terapii zajęciowej Lgota wolbromska 30 

3 Przedsiębiorstwo Podmiotu 

Leczniczego  OREW 

Wolbrom 526 
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3.  Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

Liczba odbiorców działań organizacji 

 

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby 

fizyczne 728 

Osoby 

prawne - 

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

1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 

nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 

ze wskazaniem 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) 

1. Działalność pozostałych organizacji 

członkowskich, polegająca na: Tworzeniu 

warunków włączania dzieci, młodzieży i 

dorosłych w tok normalnego życia, korzystania 

przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury 

społecznej i form życia społecznego, z 

zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia 

2. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków 

własnych różnorodnych edukacji m.in. w formie 

placówek (szkół specjalnych) 

3. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w 

podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. 

Prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie 

placówek i zespołów kompleksowej, 

wielospecjalistycznej pomocy (warsztatów 

terapii zajęciowej) 

Kod PKD: 94,99,Z 

Kod PKD: 85,20,Z 

Kod PKD: 88,10 

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 

organizację nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego 

 
(Należy wskazać np. „gmina",  „powiat",  „województwo", 

„cały kraj", „zagranica") 

3 województwa (małopolskie, śląskie, 

świętokrzyskie) 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku 

publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 tak 

 nie 

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 

pożytku publicznego 

 

 

 

 

 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 

odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 

wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadaiącego/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) 

- 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 

organizację odpłatnej działalności pożytku 

publicznego 

 
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", 

„cały kraj", „zagranica") 

- 

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 tak 

 nie 

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej 

 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 

gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie 

sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 

odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 

prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg 

klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech 

głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 

3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 

działalności) 

- 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 

organizację działalności gospodarczej 

 
(Należy wskazać np. „gmina",  „powiat",  „województwo", 

„cały kraj", „zagranica") 

- 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat) 

6 958 764,99 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 888 910,42 zł 

 2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

 3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 

 4. Przychody z działalności finansowej 15426,08 zł 

 5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 32 812,38 zł 

 6. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 668 235,35 zł 
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w 

tym: 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 2 797,71 zł 

 b) ze środków budżetu państwa 386 350,90 zł 

 c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 6 155 061,69 zł 

 d) z dotacji z funduszy celowych 124 025,05 zł 

 7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 148 634,96 zł 

 

w 

tym: 

a) ze składek członkowskich 6 337,60 zł 

 b) z darowizn od osób fizycznych 32 869,00 zł 

 c) z darowizn od osób prawnych 50 825,16 zł 

 d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 58 603,20 zł 

  e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 

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

majątkowych) 
0,00 zł 

  g) z nawiązek sądowych 0,00 zł 

  h) ze świadczeń pieniężnych 0,00 zł 

 8. Z innych źródeł 93 656,22 zł 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego 

w okresie sprawozdawczym 

1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 

w poprzednich okresach sprawozdawczych 
53 879,23 zł 

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 

w okresie sprawozdawczym ogółem 
4 652,60 zł 

 

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 kwoty przeznaczone na te działania 

1 Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin 4 200,00 zł 

2 
Zadania z zakresu edukacji, nauki i wychowania dzieci 

niepełnosprawnych  
452,60 zł 
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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 kwotą 

1 nie dotyczy zł 

2  zł 

3  zł 

4  zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 

wysokość kosztów 

finansowana 

z 1 % podatku 

dochodowego 

od osób fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6 903 219,66 zł 4 652,60 zł 

w 

tym: 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego 
 6 397 901,55 zł 4 652,60 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł 0,00 zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 

d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 

obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 

świadczenia, amortyzacja 

472 263,47 zł 0,00 zł 

e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej 

z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
0,00 zł 0,00 zł 

f) pozostałe koszty ogółem: 33 054,64 zł 0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 

zwolnień 

 z podatku dochodowego od osób prawnych 

 z podatku od nieruchomości 

 z podatku od czynności cywilnoprawnych 

 z opłaty skarbowej 

 z opłat sądowych 

 z innych zwolnień     -> jakich?   

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 

przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 

działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy 

z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 43, poz. 226) 

 tak 

 

 nie 
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 

zasadach  prawa własności  lub prawa  użytkowania wieczystego 

nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 

użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 

następujące prawo: 

 własność 

 użytkowanie wieczyste 

 najem 

 użytkowanie 

 użyczenie 

 dzierżawa 

 nie korzystała 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

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) 

107 osób 

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) 

98,3 etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 

cywilnoprawnej 
34 osoby 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 
 tak 

 nie 

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 

obrotowego 

70 osób fizycznych 

- osób prawnych 

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 4 członków 

organizacja straciła 2 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 

 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

wolontariuszami są osoby  wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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) 

 tak 

 nie 

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy  

niż 30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji 

w okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

- osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji - osób 

b) pracownicy organizacji - osób 



© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl 

 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej - osób 

d) członkowie organu zarządzającego - osób 

e) inne osoby - osób 

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

30 dni 

 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji 

w okresie sprawozdawczym) 

- osób 

 

a) członkowie organizacji - osób 

b) pracownicy organizacji - osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej   - osób 

 

d) członkowie organu zarządzającego - osób 

e) inne osoby - osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 

sprawozdawczym 4 333 114,45 zł 

 a) z tytułu umów o pracę 4 148 553,25 zł 

w 

tym: 

 

 wynagrodzenie zasadnicze 3 391 596,39 zł 

 nagrody 129 093,00zł 

 premie 605 222,17 zł 

  inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 22 641,69 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 184 561,20 zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 

działalnością pożytku publicznego 
4 333 114,45 zł 

w 

tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 333 114,45 zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą organizacji 
0,00 zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 

zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 

świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 

organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 

umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

2 729,35 zł 
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7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 

zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 

umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 

organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 

umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

17 775,00 zł 

10. 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) 

 

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

sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 tak 

 nie 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych nie dotyczy  

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy  

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie 

sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 

samorządu terytorialnego 

 tak 

 nie 

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

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1 
„Dowóz dzieci upośledzonych umysłowo do Ośrodka Rehabilitacyjno 

–Edukacyjno-Wychowawczego w ramach obowiązku szkolnego” 
50 000,00 zł 

2  zł 

3  zł 

4  zł 

5  zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez 

organy administracji rządowej 

 tak 

 nie 

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

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1 
„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW 

Wolbrom” 
104 269,00 zł 

2  zł 

3  zł 

4  zł 

5  zł 
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IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 

sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne  tak 

 

 nie 

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

Lp. Nazwa zamówienia Kwota 

1 

Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania 

inwestycji „Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego w Wolbromiu, ul. Skalska 22” 

186 184,61 zł 

2 Remont elewacji budynku OREW w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22 115 597,98 zł 

3 

Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla rozbudowanego 

Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu 

przy ul. Skalskiej 22  

307 020,30 zł 

4 

Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania 

inwestycji „Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego w Wolbromiu, ul. Skalska 22” 

241 233,11 zł 

5 

Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania 

inwestycji „Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego w Wolbromiu, ul. Skalska 22” 

56 770,97 zł 

6 

Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacji dla Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu przy 

ul. Skalskiej 22 

98 387,70 zł 

7 
Wykonanie dojścia pożarowego z placu manewrowego do budynku OREW 

w Wolbromiu 
17 835,00 zł 

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 

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 

% udziałów 

lub akcji 

w kapitale 

% udziału w ogólnej 

liczbie głosów 

1 - nie dotyczy - nie dotyczy - %  - % 

2 - nie dotyczy - nie dotyczy - % - % 

3 - nie dotyczy - nie dotyczy - %  - % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 nie dotyczy  

2 nie dotyczy 

3 nie dotyczy 

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

sprawozdawczym 



© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl 

Lp. Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 Kontrola kompleksowa 
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Olkuszu 
31.03.2011 r. 

2 

Realizacja umowy nr 

220/000047/12/D z 

13.07.2010 r. 

Oddział Małopolski Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

15.06.2011 r. 

3 Monitoring przebiegu stażu  Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu 01.07.2011 r. 

4 

Ocena stanu sanitarnego 

części dydaktycznej oraz 

opiekuńczo-wychowawczej 

Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Olkuszu 
13.07.2011 r. 

5 
Kontrola sanitarna 

tematyczna 

Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Olkuszu 
07.11.2011 r. 

6 
Warsztaty Terapii 

Zajęciowej 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 16.11.2011 r. 

7 

Kontrola kompleksowa 

spełnienia wymagań 

sanitarno-zdrowotnych w 

NZOZ OREW 

Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Olkuszu 
22.12.2011 r. 

8 
Odbiór budowlany 

inwestycji 

Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Olkuszu 
28.12.2011 r. 
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