Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy
Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. (poz. 434)

i

WZÓR
Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy i Polityki

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności

Społecznej

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
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 KOSZALINIE

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Województwo

Powiat

POLSKA

ZACHODNIOPOMORSKIE

KOSZALIN

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

KOSZALIN

WYSPIAŃSKIEGO

4

-

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

KOSZALIN

75- 629

KOSZALIN

094 345 08 53

Nr faksu

E-mail

Strona WWW

094 346 44 84

tolerancja@home.pl

WWW.tolerancja.home.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

20.08.2001

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON
330482733

27.06.2005

6. Numer KRS

0000036441

Polityki

7. Skład organu zarządzającego organizacji

Wojciech Nowacki – Przewodniczący Zarządu

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

Anna Głąbała – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marek Paprocki – Skarbnik Koła
Danuta Szarek – Sekretarz Zarządu
Sławomir Roguski – Członek Zarządu
Izabella Stec – Członek Zarządu
Krystian Bomba – Członek Zarządu
Anna Planutis – Kuryło – Członek Zarządu
Tadeusz Woleń – Członek Zarządu/Elektor
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

Stanisław Kramek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

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

Świergiel - Sekretarz

Zbigniew Kubicki – 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 wspierania ich rodzin (art. 4 statutu).

Cele określone w art. 4, Stowarzyszenie realizuje przez:
• Tworzenie i prowadzenie placówek dziennych o wielospecjalistycznych,
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na kompleksowych działaniach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rozwijających
podstawie statutu organizacji)
dla dzieci i młodzieży;
• Tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalnie niezależne,
samodzielne, aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób
dorosłych, zwłaszcza przygotowanie do zatrudnienia, życia kulturalnego i
prokreacji;
• Wspieranie i pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych;
• Promowanie i popularyzowanie nowego podejścia do wiedzy w zakresie
niepełnosprawności intelektualnej;
• Wpływanie na zmianę postaw społecznych w kierunku sprzyjającym integracji
i normalizacji życia osób z upośledzeniem umysłowym;
• Współpracę przy tworzeniu prawa zapewniającego rzeczywistą realizację praw
człowieka osobom z niepełnosprawnością intelektualną;
• Współpracę z rządem, samorządem i różnymi partnerami społecznymi w
twórczej realizacji prawa, skutecznym zaspokajaniu potrzeb osób
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz budowaniu lokalnych strategii w tej
dziedzinie;
•
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3.Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
1. Opis głównych
działań podjętych przez
organizację

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie od wielu lat
podejmuje działania
z
zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej,
rewalidacji i edukacji oraz wielokierunkowe działania pomocowe na rzecz środowiska osób z
niepełnosprawnością intelektualną i
ich rodzin. Cele statutowe Koła w okresie sprawozdawczym
realizowane były w ramach powołanych do działalności jednostek organizacyjnych.
Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Koszalinie przy ul. Budowniczych 6 jest placówką terapeutyczną
skupiającą 45 osób o różnym stopniu niepełnosprawności. W warsztacie prowadzona jest rehabilitacja
zmierzającą do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności
psychofizycznej, w następstwie czego możliwe będzie opanowanie czynności przysposabiających do pracy
oraz integracji społecznej.
Zasadniczym celem działalności Warsztatu jest:
• utrwalenie i doskonalenie nabytych wcześniej przez uczestnika WTZ oraz stymulacja do rozwoju nowych
umiejętności i sprawności umożliwiających realizację zadań życia codziennego oraz podejmowanie w
miarę możliwości samodzielnie różnych ról społecznych w środowisku,
• rozwijanie psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności
zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy albo szkolenia zawodowego,
• doskonalenie samodzielności, poczucia sprawstwa, poczucia godności i własnej wartości oraz
odnalezienia własnego miejsca w społeczeństwie bez poczucia umniejszenia.
W WTZ-1 codziennie prowadzone są zajęcia psychologiczne, pedagogiczne, reedukacyjne. Zajęcia odbywają
się w następujących pracowniach:
• plastycznej,
• stolarskiej,
• ceramicznej,
• rękodzieła artystycznego,
• wikliniarskiej,
• gospodarstwa domowego,
• aktywizacji zawodowej,
• komunikacyjno - edukacyjno – autystycznej.
Szczególną wagę przykłada się w warsztacie do kształtowania takich sprawności i umiejętności, jak
akceptowane przez społeczeństwo zachowania i postępowanie, umiejętności samoobsługowe w zakresie
higieny i czynności życia codziennego, organizowanie i wykonywanie prac porządkowych, dokonywanie
zakupów, kształtowanie dyscypliny pracy i przestrzegania zasad i regulaminu warsztatu.
Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie znajduje się w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 4. Warsztat
obejmuje swoimi działaniami 55 wychowanków.
Celem warsztatu jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i
osobowego rozwoju uczestników - osób niepełnosprawnych, poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną i
zawodową.
Wśród zajęć realizowanych w warsztacie znajdują się m. in.:
1.Zajęcia przystosowujące do pracy w poszczególnych pracowniach, takich jak: gospodarstwa domowego,
rękodzieła artystycznego, stolarskiej, wikliniarskiej, zaradności społecznej, ceramicznej, reedukacyjnej,
autystycznej, plastycznej, aktywizacji zawodowej.
2. Zajęcia rozwijające ekspresję twórczą o charakterze muzyczno – ruchowym, teatralnym, plastycznym
3. Zajęcia ogólno – rozwojowe.
4. Zajęcia rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, dostosowane do różnego rodzaju zaburzeń i schorzeń.
W ramach warsztatu prowadzone są także zajęcia dydaktyczne, mające na celu podtrzymanie umiejętności,
zdobytych w placówkach szkolnictwa specjalnego, a także umożliwienie nabycia tych umiejętności przez
osoby, które do tej pory ich nie nabyły.
Realizując statutowe zadania rehabilitacji zawodowej uczestników, placówka zapewnia wytypowanym
uczestnikom udział w praktykach zawodowych na terenie placówki w formie wykonywanych prac
porządkowych i pielęgnacyjnych otoczenia oraz w Zakładach „BUMAR” i „Espersen” w Koszalinie, gdzie
uczestnicy praktyk wykonują prace porządkowe zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami.
W warsztacie funkcjonują następujące pracownie:
· pracownia gospodarstwa domowego
· pracownia rękodzieła artystycznego
· pracownia reedukacyjna
· pracownia zaradności społecznej
· pracownia stolarsko- zabawkarska

·
·
·
·
·

pracownia wikliniarska
pracownia plastyczna
pracownia ceramiczna
pracownia aktywizacji zawodowej
pracownia komunikacyjno- edukacyjno- autystyczna;

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dzienne Centrum Aktywności”
Rehabilitacja ruchowa jest nieodłącznym elementem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Różnego rodzaju niepełnosprawności sprzężone wymagają indywidualnego podejścia fizjoterapeuty do
każdego z wychowanków i dostosowanie programu rehabilitacji do potrzeb i możliwości każdego uczestnika.
Zabiegi ordynowane są przez lekarza rehabilitacji.
Głównymi celami Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DCA, świadczącego usługi na rzecz osób
niepełnosprawnych:
• wspomaganie rozwoju ruchowego i społecznego
• poprawa stanu zdrowia
• poprawa sprawności ruchowej
• poprawa komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
• poprawa funkcjonowania społecznego w tym wzrost samodzielności i niezależności osobistej.
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest niepubliczną, specjalistyczną placówką
oświatową. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu
głębokim oraz znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 lat.
Wychowankowie potrzebują kompleksowej, rehabilitacyjno- terapeutyczno- rewalidacyjnej pomocy. Realizują
obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz obowiązek przygotowania
przedszkolnego.
Celem ośrodka jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków
sprzyjających ich rozwojowi, dlatego też zespół specjalistów dla każdego wychowanka przygotowuje roczny
Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny pozwalający na dobór nowoczesnych metod i form
kształcenia. Program dostosowany jest do stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych wychowanków. W
zakres oddziaływań edukacyjnych oraz medycznych realizowanych w naszej placówce wchodzą: rehabilitacja
lecznicza, terapia logopedyczna i psychologiczna, terapia z zakresu Integracji Sensorycznej, a także lubiana
przez podopiecznych hipoterapia.
Ośrodek wspiera rodziców zapraszając ich na konsultacje w zespołach specjalistów. Tworzy warunki dla
aktywności społecznej wolontariuszy na terenie placówki. Współpracuje z różnymi instytucjami spoza OREW
jak: zakłady opieki zdrowotnej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, szkoły, przedszkola.
Biorąc pod uwagę prawo do godnego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie organizujemy imprezy
integrujące i kulturalne w Ośrodku jak również poza nim. Są to wycieczki, biwaki, zawody sportowe, wystawy i
wiele innych.
Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się w obiekcie przy ul. Budowniczych 6, swoimi działaniami
obejmuje 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną, mających trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej oraz wymagających wsparcia w
przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej a także zaspokajania ich niezbędnych potrzeb. Zasadniczymi
celami działalności Środowiskowego Domu Samopomocy są:
• rehabilitacja społeczna uczestników w różnych sferach funkcjonowania zmierzająca głównie do poprawy
zaradności i samodzielności życiowej,
• integracja uczestników ośrodka oparta na wzajemnym zaufaniu,
• budowanie w świadomości osoby niepełnosprawnej realnego wizerunku siebie,
• przełamywanie schematów postrzegania osób niepełnosprawnych jako wiecznych dzieci.
Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej poprzez
postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne, które oparte jest na:
1. rehabilitacji społecznej
2. udzielaniu wsparcia psychologicznego
3. terapii zajęciowej
4. rehabilitacji ruchowej
5. organizowaniu imprez i uroczystości okolicznościowych
6. współpracy z rodziną
W Środowiskowym Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące pracownie:
• plastyczno – techniczna,
• poznawczo – przyrodnicza,
• komunikacji i edukacji,
• rękodzieła,
• prac różnych.

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego
obejmuje województwo zachodniopomorskie, gminę i miasto Koszalin, powiat
koszaliński oraz gminy: Manowo, Mielno, Świeszyno, Sianów, Biesiekierz, Będzino,
Bobolice, Darłowo.

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały
kraj”, „zagranica")
2. Informacja

dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
X tak O nie
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

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

Nazwa placówki

Miejscowość/ci,
w
której/ych Liczba odbiorców działań placówki w
placówka prowadzi działania
okresie sprawozdawczym

1

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1

Koszalin

45

2

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2

Koszalin

55

3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Koszalin

213

4

Dzienne
Centrum Aktywności
Ośrodek
Rehabilitacyjno
– Edukacyjno –
Wychowawczy nr 1

Koszalin

43

5.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Koszalin

25

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

Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby fizyczne 213

( Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne -

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
Działalność nieodpłatna (tj. działalność, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie).
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem
umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności nieodpłatnej
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin (art. 4 Statutu PSOUU).
organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów Ponadto PSOUU Koło w Koszalinie prowadzi działania na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych
warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi upośledzonych umysłowo oraz aktywnego i
PKD 2007 odoowiadaiacego/vch tej działalności. Jeśli organizacja
pełnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. (art.5 statutu).
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać Stowarzyszenie zajmuje się szeroko rozumianą pomocą na rzecz osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Pomoc swą kieruje do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
intelektualnie, jak również do ich rodzin. Pomoc ta przyjmuje charakter rehabilitacji zawodowej i
społecznej, jak również edukacji osób niepełnosprawnych. W ramach działalności stowarzyszenia
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu
prowadzona jest rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie.
działalności)
Stowarzyszenie organizuje imprezy integracyjne o różnorodnym charakterze oraz turnusy rehabilitacyjne.
Zajmuje się również wsparciem psychologicznym i edukacją rodzin niepełnosprawnych.
Naszym celem jest:
•Tworzenie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla dzieci i osób dorosłych
niepełnosprawnych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji realizowanej w
placówkach dziennego pobytu;
•Prowadzenie terapii i edukacji;
•Przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia, realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i
społecznej;
•Inicjowanie i prowadzenie działań służących integracji społecznej i aktywnemu udziałowi osób
niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i rekreacji;
•Wspieranie osób niepełnosprawnych w ich dążeniu do samodzielności i zaradności społecznej;
•Zmienianie negatywnych stereotypów i uprzedzeń związanych z wizerunkiem społecznym osoby
niepełnosprawnej intelektualnie na rzecz postaw opartych na tolerancji i zasadach humanistycznej etyki;
•Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe,
prowadzenie grup wsparcia, pomoc w opiece;
•Inicjowanie rozwiązań prawnych, sprzyjających równouprawnieniu i korzystaniu ze wszystkich
konstytucyjnych praw przez osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny oraz inicjowanie rozwiązań
prawnych;
•Współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowanie odpowiedniej polityki społecznej;

1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

Kod PKD:

9133Z

Kod PKD:
Kod PKD:
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku
publicznego obejmuje województwo zachodniopomorskie, gminę i miasto
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszalin, powiat koszaliński oraz gminy: Manowo, Mielno, Świeszyno, Sianów,
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat",„województwo",„cały kraj",
Biesiekierz, Będzino, Bobolice, Darłowo.
„zagranica")
5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku
publicznego

O tak X nie

Nie dotyczy

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej
organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów
PKD 2007 odoowiadaiącej/vch tei działalności. Jeśli organizacja Kod

PKD:

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)

3.Zasięg
terytorialny
organizację
odpłatnej
publicznego

Kod PKD:
Kod PKD:

prowadzonej
przez
działalności
pożytku

Nie dotyczy

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj”,
„zagranica”

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
O tak X nie

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

Nie dotyczy

(należy podać informację na temat rodzaju działalności gospodarczej
prowadzonej przez organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odowiadającego/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

Nie dotyczy

(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)

4.333,039,07 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
172.176,09 zł
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2.Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

4.Przychody z działalności finansowej
5.Przychody z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
6.Ze źródeł publicznych ogółem:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
w
tym:

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

19,21 zł
26.221,48 zł
4.046.731,20 zł
0,00

zł

3.852,941,20

zł

193.790,00

zł

d) z dotacji z funduszy celowych
7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

w
tym:

zł
87.891,09

zł

a) ze składek członkowskich

12.076,00

zł

b) z darowizn od osób fizycznych

28.607,00

zł

c) z darowizn od osób prawnych

34.132,24

zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

25.151,85

zł

e) ze spadków, zapisów

0,00

zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)
g) z nawiązek sądowych

0,00

zł

0,00

zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00

zł

8. Z innych źródeł

zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
zł
0,00
2. Wynik działalności gospodarczej

0,00

zł

0,00

zł

0,00

zł

26.221,48

zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową
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
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym ogółem

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

26.221,48

Koszty eksploatacji pomieszczeń oraz materiały do realizacji zadań zleconych.

zł

2

zł

3

zł

4. 4Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku
zł
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

Nie dotyczy

zł

3

Nie dotyczy

zł

4

Nie dotyczy

zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
W
tym

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

4.317.145,37 zł

26.221,48 zł

3.862.196,81 zł

26.221,48 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

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i
opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
f) pozostałe koszty ogółem:

421.076,34 zł

0,00 zł

7.993,20 zł

0,00 zł

25.879,02 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

o

z podatku dochodowego od osób prawnych

X

z podatku od nieruchomości

o

z podatku od czynności cywilnoprawnych

X

z opłaty skarbowej

X

z opłat sądowych

o

z innych zwolnień -> jakich?

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
o tak
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)
X nie
o
o

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:

o
o
o
o
X

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)

88

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 ostatnich 12 miesięcy i
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miesiąca po przecinku)

73,77 etatów

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

2.

26 osób

Członkowie ( nie dotyczy fundacji)

1.

2.

X
o

Organizacja ma członków

Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień
roku osobowego

tak
Nie

176

osób fizycznych

0

osób prawnych

3.

3.

Zmiana członkostwa w organizacji

Organizacja
członków

pozyskała

9

Organizacja
członków

utraciła

71

Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez
wolontariuszy

X
o

tak
nie

(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)

2.Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez
okres nie dłuższy niż 30 dni

6 osób

Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

a)

członkowie organizacji

0

osób

b)

pracownicy organizacji

0

osób

c)

osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0

osób

d)

członkowie organu zarządzającego

0

osób

e)

inne osoby

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30
dni

6 osób

10 osób

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

a)

członkowie organizacji

1 osoba

b)

pracownicy organizacji

0 osób

c)

osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d)

członkowie organu zarządzającego

0 osób

a)

inne osoby

9 osób

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

2.534.684,32 zł

2.452.239,12 zł
a) z tytułu umów o pracę
wynagrodzenie zasadnicze

1.955,139,28 zł

nagrody

20.663,00 zł

w tym:
premie

464.367,07 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

12.069,77 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

82.445,80 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z
prowadzoną działalnością pożytku publicznego

1.985.441,89 zł

0,00 zł

a)w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
w tym:

b)w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

2.534.684,32 zł
0,00 zł

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
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
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
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
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
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)

0,00 zł

0,00 zł

1.852,84 zł

0,00 zł

0,00 zł

11.710,50 zł

Nie dotyczy

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
o
1.Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
X

tak
nie
0,00 zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

Nie dotyczy
4.

Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie
sprawozdawczym
X tak
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
o nie
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.
1.

Nazwa zadania
Działalność bieżąca WTZ 1

Kwota
73.980,00

zł

2.

Działalność bieżąca WTZ 2

90.420,00

zł

3.

Wczesna diagnoza i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej OREW

24.390,00

zł

4.

Trening samodzielności WTZ 2 – krótkoterminowy pobyt całodobowy osób z niepełnosprawnością
intelektualną

5.000,00

zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej

X

tak

o

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.
1.

Nazwa zadania
Działalność bieżąca WTZ 1

Kwota
665.820,00

2.

Działalność bieżąca WTZ 2

805.176,62 zł

3.

NZOZ DCA

73.674,00 zł

4.

Refundacja pracowników ( prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne)

5.

zł

10.179,95

zł

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

1.792,00

zł

6.

IX Ogólnopolski Integracyjny Plener Artystyczny Osieki 2011

56.940,00 zł

7.

9.680,00

zł

8.

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i
zawodowego „ Uczymy się mówić…”
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW

116.343,39

zł

9.

Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych w ramach Ośrodka Wsparcia

100.917,84

zł

10.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

11.

Subwencja oświatowa OREW

271.800,00

zł

1.742.797,00 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie
sprawozdawczym
1.W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
o tak

X nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp.
1.

Nazwa zamówienia
Nie dotyczy

Kwota

2.

Nie dotyczy

zł

3.

Nie dotyczy

zł

4.

Nie dotyczy

zł

5.

Nie dotyczy

zł

zł

X. Informacje uzupełniające
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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

% udział lub akcji w
kapitale

1.

Nie dotyczy

%

% udział w ogólnej liczbie
głosów
%

2.

Nie dotyczy

%

%

3.

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
Lp.
1.

Organ kontrolujący
PPIS w Koszalinie

Data zakończenia
24.01.2011

Urząd Miejski w Koszalinie

18.03.2011

3.

Przedmiot kontroli
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w
stosunku do sprzętu używanego w placówce.
Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu
Środowiskowego Domu Samopomocy
Kontrola i ocena działalności za rok 2010

Miejski
Ośrodek
Społecznej w Koszalinie

Pomocy

13.04.2011

4.

Kontrola i ocena działalności za rok 2010

Miejski
Ośrodek
Społecznej w Koszalinie

Pomocy

15.04.2011

5.

Zlecenia realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dn.
27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych
Dyspozycje środkami finansowymi na działalność warsztatów
terapii zajęciowej

Zachodniopomorski
PFRON

Oddział

29.06.2011

Miejski
Ośrodek
Społecznej w Koszalinie

Pomocy

12.07.2011

7.

Dyspozycje środkami finansowymi na działalność warsztatów
terapii zajęciowej

Miejski
Ośrodek
Społecznej w Koszalinie

Pomocy

12.10.2011

8.

Kontrola wydatkowania środków finansowych dotycząca
przekazywanych przez Powiat koszaliński ze środków PFRON
WTZ 1 i WTZ 2 za okres od I-III kwartał 2011.
Kontrola wydatkowania środków finansowych dotycząca
przekazywanych przez Powiat koszaliński ze środków PFRON
WTZ 1 i WTZ 2 za okres od I-III kwartał 2011.

Powiatowe
Centrum
Rodzinie w Koszalinie

Pomocy

24.11.2011

Powiatowe
Centrum
Rodzinie w Koszalinie

Pomocy

14.12.2011

2.

6.

9.

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 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 organizacji pożytku publicznego (Dz. U.
Nr 285, poz. 2852)

X

o

tak
nie

5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Uczestnicy placówek i ich rodziny
Uczestnikami placówek działających pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koła w Koszalinie są dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby w wieku od 3 do 62 lat, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim wraz z towarzyszącymi niepełnosprawnościami i schorzeniami.
W placówkach Koła osoby te uzyskują daleko idącą i wielopłaszczyznową pomoc i opiekę, są adresatami działań rehabilitacji
zawodowej, społecznej i leczniczej oraz działań z zakresu edukacji i rewalidacji. Biorą aktywny udział w tworzeniu i konsumpcji
dóbr kulturalnych. Pomoc i wsparcie otrzymują również ich rodzice i opiekunowie. Jest to pomoc merytoryczna i prawna.
Uczestnicy placówek mieszkają w Koszalinie i na terenie gmin: Mielna, Manowa, Biesiekierza, Sianowa, Będzina, Świeszyna,
Bobolic, Darłowa. Liczba uczestników placówek Koła w okresie sprawozdawczym wyniosła 184 osoby, przy czym stan na
31.12.2011 wynosił 168 osób niepełnosprawnych.
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Współpraca z instytucjami i samorządem lokalnym
W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu Koła uczestniczyli w organizowanych w Urzędzie Miasta Koszalina spotkaniach z
władzami samorządowymi. Spotkania poświęcone były wykonywaniu zadań zleconych oraz działaniom na rzecz pozyskania
kolejnego obiektu dla realizacji celów statutowych. W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła uczestniczył również w spotkaniach w
PFRON w Szczecinie, w siedzibie NFZ w Szczecinie, w spotkaniach z kierownictwem MOPS i PCPR w Koszalinie, w Starostwie
Powiatowym i w Urzędach Gmin, z których pochodzą uczestnicy placówek Koła. Odbyły się również spotkania z Zarządem
Głównym PSOUU w Warszawie i w placówkach terenowych. Członek Centralnej Komisji Statutowej przy Zarządzie Głównym, p.
Tadeusz Woleń, uczestniczył w pracach Komisji oraz reprezentował Koło jako Elektor. Zarząd Koła aplikował o środki finansowe
na realizację zadań rehabilitacyjnych w 2012 roku do PFRON.

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność statutową
W okresie sprawozdawczym Koło podejmowało aktywne działania w celu pozyskania dodatkowych funduszy wspierających
działalność podstawową placówek oraz realizację działań dodatkowych, wzbogacających ofertę rehabilitacyjną placówek.
Składano wnioski w ramach VII i IX konkursu PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, skąd pozyskano dofinansowanie na działania wspierające proces terapii i edukacji niepełnosprawnych dzieci,
młodzieży i osób dorosłych. Pozyskano dodatkowe środki z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na wzbogacenie
oferty terapeutycznej i rozwijanie nowych działań związanych z wczesną diagnozą i terapią dzieci. Personel placówek w okresie
sprawozdawczym uczestniczył w szkoleniach związanych z PR. W projekcie pracy Koła istnieje powołanie komórki
odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy z innych źródeł. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym, realizowało w ramach
powołanych jednostek organizacyjnych programy i projekty wzbogacające ofertę rehabilitacyjną Stowarzyszenia:
1. Prowadzenie rehabilitacji w różnych typach placówek w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym
wykonywanego w terminie od 01.01.2009 do 31.12.2011 r.
2. Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia wykonywanego w terminie od
01.01.2009 do 31.12.2011 r.
3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie przy ul. Budowniczych 6 w roku 2011.
4. Trening samodzielności – krótkoterminowy pobyt całodobowy osób z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Wczesna diagnoza i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.
6. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
7. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
8.
„IX Ogólnopolski Integracyjny Plener Artystyczny Osieki 2011”.
9. „IX Ogólnopolski Integracyjny Plener Artystyczny Osieki 2011”.
10. „IX Ogólnopolski Integracyjny Plener Artystyczny Osieki 2011”.
11. „VI Mistrzostwa Bowlingowe – Mistrz Kręgla.
Imprezy integracyjne
W minionym roku, w ramach realizacji zadań statutowych przez poszczególne placówki Koła jak również w ramach pracy całego
Stowarzyszenia zorganizowano wiele imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym. Wspólny udział w nich wzięli nie tylko
uczestnicy poszczególnych placówek oraz kadra w nich zatrudniona, lecz również rodzice i opiekunowie uczestników, członkowie
Koła, sponsorzy i zaproszeni goście, a także przedstawiciele społeczności lokalnej. Między innymi odbyły się: Spotkanie
Świąteczne Wielkanocne, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koszalinie, IX Ogólnopolski Integracyjny
Plener Artystyczny w Osiekach, Piknik integracyjny dla rodziców i opiekunów prawnych, V Warsztatowe Mistrzostwa, Bowlingu
„Mistrz Kręgla”, Spotkanie Wigilijne.
W ramach działania poszczególnych placówek Koła organizowano dla podopiecznych imprezy okolicznościowe i integrujące,
takie jak: Dzień Babci i Dzień Dziadka, Zabawa walentynkowa, Spotkanie Wielkanocne, Pikniki rodzinne, Zabawy andrzejkowe
,Spotkania Wigilijne, Dzień Mamy i Taty,
Dokształcanie i szkolenie pracowników
Ponadto personel zatrudniony w placówkach Koła wciąż podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i
warsztatach, organizowanych z ramienia Koła, jak również w toku indywidualnie podejmowanych studiów magisterskich i
podyplomowych.
Personel placówek Koła korzystał z bogatej oferty szkoleń specjalistycznych:
1. Szkolenie „Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w ŚDS organizowanym w Stargardzie Szczecińskim przez
„TACY SAMI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 2 osoby
2. Szkolenie: Działania public relations, budowanie wizerunku placówki, kontakty z mediami - 5 osób
3. „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej” część I – 7 osób
4. Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich „Markus” Poznań „ Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego
dziecka można wpłynąć na jego rozwój”- 21 osób
5. Moduł szkoleniowy dla zajmujących się public relations (PR) w podmiotach ekonomi społecznej w ramach projektu
Koszaliński Inkubator Ekonomii Społecznej realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska oraz KARR – 2 osoby
6. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjno-promocyjnym „ Umiejętności interpersonalne w pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych” – 2 osoby
7. „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” Polskie Towarzystwo Dysleksji – Gdańsk – 7 osób
8. Kurs „Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim”
Organizator: Studium doskonalenia kompetencji nauczycielskich „MARKUS” – 5 osób
9. „Metoda NDT BOBATH w Pediatrii” Organizator: NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji w Gdyni – 1 osoba
10. Seminarium – zapoznanie z zasadami ochrony danych osobowych. Fundacja Republika Kobiet – Gdańsk – 1 osoba
11. Szkolenie – Prawo Pracy – 1 osoba
12. Szkolenie – „Prawo Pracy w 2011 r. – problemy praktyczne, najnowsze zmiany” Organizator- Konsult- Centrum
szkolenia i doradztwa – Wrocław – 1 osoba
13. Warsztaty muzyczne wg idei Carla Orffa oraz metody Emile Jagues a-Dalcroze’ a – 3 osoby
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14. Ośrodek Metodyczny Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Warszawie Filia w Koszalinie – „
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – podejście praktyczne”- 3 osoby
15. ”Trudne zachowania – Pozytywne podejście” Organizator: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli i
specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną FUNDACJI SYNAPSIS – 6 osób
16. Szkoła trenerów – edukatorów seksualnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
17. Warsztaty – aspekty prawne i możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych – 2 osoby
18. Zróżnicowane formy pomocy i wsparcia środowiskowego z zastosowaniem strategii poznawczo – behawioralnych – 2
osoby
19. Terapeuta i Trener pracujący z osobami niepełnosprawnymi – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Szczecinie – 3 osoby
20. Jak efektywnie pracować z zespołem. PUTR „Wodnik” w Ustroniu Morskim – 1 osoba
21. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z mediami i wdrażanie wolontariatu- 1 osoba
22. Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych psychicznie – Trening
nawyków celowej aktywności – 1 osoba
23. Warsztaty – „Doradztwo osoby niepełnosprawnej w planowaniu kariery zawodowej osoby niepełnosprawnej” – 1 osoba
24. Aktywne Formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 1 osoba
Plany Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie na 2012 rok
1.

Prowadzenie funkcjonujących placówek: WTZ
w miarę potrzeb rozszerzenie ich działalności.

2.

Rozpoczęcie działań w kierunku przygotowania warunków do powstania ośrodka całodobowego.

3.

Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci w ramach Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego lub Ośrodka Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji.

4.

Budowanie wizerunku oraz promocja działań PSOUU Koła w Koszalinie poprzez organizację imprez o charakterze
integracyjnym, stałą współpracę z mediami oraz przygotowanie profesjonalnego pakietu materiałów informacyjnych
dotyczących działalności naszego Koła.

5.

Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji otoczenia osób niepełnosprawnych- szkolenia dla rodziców oraz kadry
pracującej z osobami niepełnosprawnymi.

6.

Podjęcie działań dotyczących zmian w ustawie o podmiotach leczniczych, przerejestrowanie, dostosowanie i
prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Dzienne Centrum Aktywności” zgodnie z nowymi zasadami.

7.

Pozyskanie większej ilości z 1%.

8.

Kontynuowanie działań związanych z wyremontowaniem i zagospodarowaniem budynku „A” przy ul. Wyspiańskiego 4 w
Koszalinie.

9.

Wykonanie prac związanych z renowacją ścian piwnicznych w budynku przy ul. Budowniczych 6 w Koszalinie.

Sporządził/ła
Imię i nazwisko
funkcja

Podpis

nr

1,

WTZ

nr

2,

OREW,

Data wypełnienia sprawozdania

ŚDS,

NZOZ

DCA

oraz

Miejsce na pieczęć organizacji,
jeśli organizacja posiada pieczęć
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE ZA 2011 ROK
POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA NA
RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM
UMYSŁOWYM KOŁO
W KOSZALINIE

KOSZALIN 09.02.2012
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie
z

ustawą

o

rachunkowości

i

przedstawiona

w

niniejszym

sprawozdaniu

w następującej kolejności;

I.
II.

Wprowadzenie do sprawozdania
Bilans na dzień 31.12.2011 r.

III.

Rachunek wyników

IV.

Informacja dodatkowa

I . Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Koszalinie
2. Siedziba: 75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4, tel. 943450-853
3. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: Warsztat Terapii Zajęciowej nr
1, Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2, NZOZ Dzienne Centrum Aktywności, Ośrodek
Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy nr 1, Środowiskowy Dom Samopomocy,
Biuro Koła.
4. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9133Z (działalność pozostałych
organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych)
5. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji: Sąd Rejonowy w Koszalinie; Wydział IX
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 20.08.2001 KRS 36441
6. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 330482733
7. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
a) Nowacki Wojciech – Przewodniczący Zarządu
b) Głąbała Anna – Wiceprzewodnicząca Zarządu
c) Paprocki Marek – Skarbnik
d) Szarek Danuta – Sekretarz
e) Roguski Sławomir - Członek Zarządu
f) Stec Izabela – Członek Zarządu
g) Bomba Krystian - Członek Zarządu
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h) Planutis-Kuryło Anna – Członek Zarządu
i) Woleń Tadeusz – Członek Zarządu

8. Określenie celów statutowych organizacji: 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
9. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 01.01-31.12. 2011
10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
11. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
12. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Przyjęte zasady (politykę)
rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i
pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala
się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata
informacje z nich wynikające były porównywalne.
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
•

Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w
bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, jeżeli cena
nabycia była większa od 3.500 zł.

•

Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia lub kosztów
wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Składniki majątku
trwałego, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł odpisywane są
jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do
użytkowania.

•

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
Stosuje się amortyzację metodą liniową..
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Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie
ul. Wyspiańskiego 4; 75-629 Koszalin
(Nazwa jednostki)

REGON 330482733
(Numer statystyczny )

II
BILANS
na dzień 31.12.2011

1
A
I

II
III

AKTYWA
2
Aktyw trwałe
Wartości
niematerialne i
prawne
Rzeczowe aktywa
trwałe
Należności
długoterminowe

Wier
sz

Wier
sz

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001
(DZ.U.137 poz.1539 z późn.zm)
Stan na
początek roku

koniec roku

1

944 868,74 A

912 148,84

I

944 868,74 II

912 148,84

III

IV

Inwestycje
długoterminowe

1

V

Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa
obrotowe

2

B

I

II

141 814,34 B

143 278,76

Zapasy
rzeczowych
aktywów
obrotowych
Należności
krótkoterminowe

I

8 673,00 II

9 835,16

1
2
3
III

II
I
1

Inwestycje
krótkoterminowe
Środki pieniężne

2

Pozostałe aktywa
finansowe

1

C

Krótkoterminow
e rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

2

133 443,60

133 141,34

133 443,60

133 141,34 IV

1 055 427,60

1 086 683,08

Główna Księgowa Mariola Śmiałkowska
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
Koszalin 09.02.2012 r.

PASYWA
2
Fundusze własne
Fundusz statutowy

Fundusz z
aktualizacji wyceny
Wynik finansowy
netto za rok
obrotowy
Nadwyżka
przychodów nad
kosztami ( wielkość
dodatnia)
Nadwyżka kosztów
nad przychodami
(wielkość ujemna)
Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania
długoterminowe z
tytułu kredytów i
pożyczek
Zobowiązania
krótkoterminowe i
fundusze specjalne

Stan na
początek roku

koniec roku

160 890,52
120 556,84

189 303,71
173 410,01

40 333,68

15 893,70

40 333,68

15 893,70

894 537,08

897 379,37

42 752,22

10 723,72

1 579,74
41 172,48

2 124,23
8 599,49

851 784,86

886 655,65

851 784,86

886 655,65

1 055 427,60

1 086 683,08

Kredyty i pożyczki

Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na
zobowiązania
Rozliczenia
międzyokresowe
Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

Przewodniczący Zarządu Koła Wojciech Nowacki
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła – Anna Głąbała
(imię i nazwisko-podpis)
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PSOUU Koło w Koszalinie
ul. Wyspiańskiego 4; 75-629 Koszalin
(Nazwa jednostki)

REGON 330482733
(Numer statystyczny)

III Rachunek wyników (zysków i strat)
na dzień 31.12.2011
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z15.11.2001
(DZ.U. 137 poz. 1539 z późn.zm)
Pozycja
Wyszczególnienie
Kwota za poprzedni rok
Kwota za bieżący rok
obrotowy 2010
obrotowy 2011
1
2
3
4
A
Przychody z działalności statutowej
3 961 679,88
4 178 163,07
I
Składki brutto określone statutem
9 181,00
12 076,00
II
Przychody działalności nieodpłatnej pożytku
30 440,28
26 221,48
publicznego(1%)
III
Inne przychody określone statutem
3 922 058,60
4 139 865,59
1
Przychody z działalności statutowej
3 922 058,60
4 139 865,59
nieodpłatnej pożytku publicznego
2
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
pożytku publicznego
3
Pozostałe przychody określone statutem
B
Koszty realizacji zadań statutowych
3 631 985,79
3 862 195,81
w tym: koszty działalności pożytku publicznego
30 440,28
26 221,48
1%
1
Koszty realizacji zadań statutowych
3 601 545,51
3 862 195,81
działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2
Koszty realizacji zadań statutowych działalności
odpłatnej pożytku publicznego
3
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej
C
329 694,09
315 967,26
(wielkość dodatnie lub ujemna) (A-B)

D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E

Koszty administracyjne
Zużycie materiałów
Energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Podróże służbowe
Pozostałe

F

Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i
H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe

G
H
I
J
I
II
K
I
II

Pozostałe przychody( niewymienione w pozycji A i
G)

Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
(C-D+E-F+G-H)

Zysk i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku
następnego (wielkość dodatnia)

420 932,50
10 444,64
1 234,16
7 365,63
200,00
303 552,10
62 569,00
33 606,23
870,74
1 090,00
140 693,80

429 069,54
11 794,36
946,00
8 079,65
108,00
302 752,88
63 871,49
38 886,04
1 509,52
1 121,60
154 856,79

9 133,21

25 879,02

11,50
0,00
40 333,68

19,21
1,00
15 893,70

40 333,68

15 893,70
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IV. Informacja dodatkowa
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Koszalinie
(nazwa jednostki) za rok obrotowy 2011

1 . 1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
WYSZCZEGÓLNIENIE

PRZYJĘTE METODY WYCENY W ZASADACH (POLITYCE)
RACHUNKOWOŚCI

Środki trwałe

Wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości
przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a
także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne

Wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
uwzględniając odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe

Należności i roszczenia

Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zasady
ostrożności.

Krótkoterminowe aktywa finansowe –

Gotówkę i środki zgromadzone na rachunkach bankowych wykazano

środki pieniężne

w ich wartości nominalnej.

Fundusz statutowy

Wycenia się w wartości nominalnej.

Zobowiązania

Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty

Rozliczenia międzyokresowe

Wycenia się w wartości nominalnej.

przychodów

1.2 Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik
– nie dotyczy

1.3 Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach
handlowych – nie dotyczy
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2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:
2.1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie- nie wg
pozycji bilansowych

Zwiększenia z
tytułu
zakupów
aktualizacji inne

Zmniejszenia Stan na
wartości
koniec roku
początkowej obrotowego

1 749 139,50

94 711,18

48 558,08 1 795 292,60

626,89

0,00

0,00

1 096 258,14

0,00

0,00 1 096 258,14

3) Urządzenia techniczne

442 816,28

68 311,18

33875,44

477 252,02

4) Środki transportowe

127 612,00

0,00

0,00

127 612,00

81 826,19

2 400,00

14 682,64

69 543,55

0,00

24 000,00

0,00

24 000,00

Środki trwałe razem

Wartość
początkowa
na początek
roku
obrotowego

w zł i gr.

Z tego
1) Grunty

2) Budynki

5) Pozostałe środki trwałe
6) Środki trwałe w budowie

626,89

b) umorzenia środków trwałych
Wyszczególnienie- nie wg
pozycji bilansowych

Zwiększenia
umorzeń
dotychczasowy
ch przyjętych z
zakupów –
pozostałych

Zmniejszeni
a umorzeń
środków
trwałych

Stan na
koniec roku
obrotowego

836 990,66

61 991,28

48 558,08

850 423,86

0,00

0,00

0,00

0,00

2) Budynki

214 360,23

27 406,44

0,00

241 766,67

3) Urządzenia techniczne

416 289,74

29 402,48

33 875,44

411 816,78

4) Środki transportowe

127 612,00

0,00

0,00

127 612,00

78 728,69

5 182,36

14 682,64

69 228,41

0,00

0,00

0,00

0,00

(środków trwałych)

Umorzenie środków trwałychrazem z tego:

1) Grunty

5) Pozostałe środki trwałe
6) Środki trwałe w budowie

Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego
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c) grunty użytkowane wieczyście

Powierzchnia w m 2
Wartość

Stan na
początek roku
obrotowego

Zmiany w ciągu roku
Stan na koniec roku
Zwiększenia
Zmniejszenia obrotowego

2526 m2
626,89

0,00
0,00

0,00
0,00

2526m2
626,89

d) środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy – wartość
początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych

grunty
budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

Stan na
Zmiany w ciagu roku
Stan na koniec
początek
Zwiększenia Zmniejszenia roku obrotowego
roku roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
1 770 393,08
0,00
0,00
1 770 393,08

Urządzenia techniczne i
maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1 770 393,08

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,0
1 770 393,08

e) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa : w zł qr.
Wyszczególnienie- nie
wg pozycji bilansowych

Wartość
początkowa
na początek
roku
obrotowego

Wartości niematerialne i
prawne razem: z tego

1) Programy
komputerowe

Zwiększenia z
tytułu –
nowych
zakupów inne

Zmniejszenia
wartości
niematerialnyc
h i prawnych

Stan na koniec
roku obrotowego

14 682,64
14 682,64

0,00
0,00

24 707,24
24 707,24

10 024,60
10 024,60

f) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:
Wyszczególnienie- nie wg
pozycji bilansowych

Umorzenie środków trwałychrazem z tego:
1) Programy komputerowe

Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego

w zł gr.
Zwiększenia
umorzeń

Zmniejszenia
umorzeń

Stan na
koniec roku
obrotowego

10 024,60

14 682,64

0,00

24 707,24

10 024,60

14 682,64

0,00

24 707,24

g) Inwestycje długoterminowe – nie dotyczy
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h) Podział należności według pozycji bilans o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywany
umową w okresie spłaty
Okres wymagalności
do 1 roku

Razem

powyżej roku
Stan na

początek roku
obrotowego
Dostaw i usług

koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

Koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

9 803,08

8 673,00

9 803,08

8 673,00

podatków

14,00

0,00

14,00

0,00

Środków ZUS

18,08

0,00

18,08

0,00

9 835,16

8 673,00

9 835,16

8 673,00

wynagrodzeń
Dochodzone
na drodze
sadowej
Innych
należności
Razem

i) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty
Okres wymagalności
do 1 roku

Razem

powyżej roku
Stan na

początek roku
obrotowego
Kredytów i
pożyczek

koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

Koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

0,00

0,00

0,00

0,00

1 089,10

0,00

1089,10

0,00

podatków

0,00

0,00

0,00

0,00

Ubezpieczeń
społecznych

0,14

0,00

0,14

0,00

wynagrodzeń

14,00

0,00

14,00

0,00

Zobowiązań
wekslowych

0,00

0,00

0,00

0,00

Innych
zobowiązań

476,50

2 124,23

476,50

2 124,23

1 579,74

2 124,23

1 579,74

2 124,23

Dostaw i usług

Razem
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j) Rozliczenie międzyokresowe przychodów
Tytuły

Stan na
początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

Rozliczenia międzyokresowe
przychodów (wyszczególnienie
wg tytułów)

851 784,86

886 655,65

Środki otrzymane na
sfinansowanie budynku

822 689,62

797 133,15

Środki otrzymane na
sfinansowanie Urządzeń
technicznych

29 095,24

65 522,50

Otrzymana dotacja

0,00

0,00

Środki otrzymane na inwestycje
w obcym obiekcie

0,00

24 000,00

k) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie dotyczy
l) Zatrudnienie i wynagrodzenie
Wyszczególnienie

Przeciętne zatrudnienie w roku 2010

( z podziałem na grupy zawodowe)
Administracja

5,00

Pracownik administracyjno biurowy

2,00

Księgowa

2,00

Kadrowa

1,00

Kadra techniczna

5,00

Kierowca

1,00

konserwator

1,00

Pracownik gospodarczy

3,00

Kadra merytoryczna

65,73

Kierownik

4,83

Instruktor terapii zajęciowej

27,00

Nauczyciel oligofrenopedagog

12,75

Terapeuta integracji sensorycznej

1,00
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Rehabilitant

5,5

Logopeda

1,15

Pedagog specjalny

0,50

Doradca zawodowy

1

Pielęgniarka

1

Asystent nauczyciela

11

RAZEM

75,73

ł) Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 2
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm)
- nie dotyczy
2.2. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej
rodzajów i źródeł -w tym wymaganych statutem:
w zł i gr
Wyszczególnienie
Przychody za rok 2010
Przychody za rok 2011
poprzedni
obrotowy
kwota
%
kwota
% struktury
struktury
Przychody razem z tego:
4 102 385,18
100
4 333 039,07
100
1.Przychody działalności
statutowej-typowej
(tradycyjnej)
2. Inne przychody
statutowe(tradycyjne) z
tego:
a) dotacje
b) subwencje
c) pozostałe
3. Przychody działalności
statutowej pożytku
publicznego z tego
a) działalności nieodpłatnej
b) działalności odpłatnej
4. Pozostałe przychody

5. Przychody
finansowe
6. Zyski nadzwyczajne

1 813 681,54

44,21

1809781,71

41,77

2 117 558,06

51,62

2342159,88

54,05

547 546,04
1 460 915,00
109 097,02

13,35
35,61
2,66

589 191,93
1 742 797,00
10170,95

13,60
40,22
0,23

30 440,28

0,74

26 221,48

0,60

30 440,28
0,00
140 693,80

0,74
0,00
3,43

26 221,48
0,00
154 856,79

0,60
0,00
3,58

11,50

0,00

19,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2.3. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów
administracyjnych
w zł i gr
Koszty za rok 2009
Koszty za 2010 rok
Wyszczególnienie
poprzedni
obrotowy
kwota
% struktury
kwota
% struktury
Koszty razem 4 062 051,50
100 4 317 145,37
1000
Z tego:
1. Koszty realizacji
poszczególnych zadań
3 603 701,17
88,72 3 835 974,33
88,85
statutowych działalności
tradycyjnej z tego:
1) wynagrodzenia
2 092 346,23
51,51 2 223 437,27
51,50
2) składki ZUS
355 038,34
8,74
387 835,63
8,99
3)odpisy na ZFŚS
72 231,09
1,78
72356,20
1,68
4) Świadczenia rehabilitacyjne
0,00
0,00
0,00
0,00
(dot. Działalności gospodarczej)
5) Podróże służbowe krajowe
17 968,78
0,45
17 365,56
0,40
6) Materiały
276 479,23
6,81
325 259,36
7,53
7) Energia
115 106,88
2,83
96 900,76
2,24
8) Czynsz
37 322,22
0,92
35 496,67
0,82
9) Usługi obce
373 909,44
9,20
385 901,91
8,94
10) Pozostałe opłaty i składki
263 298,96
6,48
291 420,97
6,75
2.Koszty realizacji działalności
30 440,28
0,75
26 221,48
0,61
pożytku publicznego:
1) nieodpłatnej
30 440,28
0,75
26 221,48
0,61
2) odpłatnej
0,00
0,00
0,00
0,00
3.Koszty ogólno420 932,50
10,36
429 069,54
9,94
administracyjne działalności
statutowej z tego:
1) amortyzacja
33 606,23
0,83
38 886,04
0,90
2) zużycie materiałów
10 444,64
0,26
11 794,36
0,27
3) zużycie energii
1 234,16
0,03
946,00
0,02
4) Usługi obce
7 365,63
0,18
8 079,65
0,19
5) podatki i opłaty
200,00
0,00
108,00
0,00
6) wynagrodzenia
303 552,10
7,47
302 752,88
7,01
7)ubezpieczenia społeczne i inne
62 569,00
1,54
63 871,49
1,48
świadczenia
8 )Podróże służbowe krajowe
870,74
0,02
1 509,52
0,04
9) Pozostałe koszty
1 090,00
0,03
1 121,60
0,03
4. Pozostałe koszty działalności
6 977,55
0,17
25 879,02
0,60
statutowej
w tym pożytku publicznego
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Koszty finansowe działalności
0,00
0,00
1,00
0,00
statutowej
w tym pożytku publicznego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Straty nadzwyczajne
0,00
0,00
0,00
działalności statutowej
w tym pożytku publicznego
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.4 Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki:
stan na 31.12.1996r.w zł i gr.

Wyszczególnienie źródeł
pochodzenia-tworzenia funduszu

Kwota (zł)

Wartość funduszu statutowego razem

131.897,92

2.5 Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku
obrotowym:

Wyszczególnienie

Kwota
120 556,84

1. Stan funduszu na początek
roku
2. Zwiększenia funduszu w
ciągu roku z tego tytułu
a) Przeksięgowanie wyniku finansowego

40 333,68

b) Przeksięgowanie z pozostałych funduszy specjalnych

12 519,49

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku
z tego z tytułu:

a)

173 410,01

4. Stan funduszu na koniec roku

2. 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: NIE DOTYCZY
Lp
Tytuły
Stan na
początek roku
obrotowego
1
Gwarancje
2
Poręczenia
3
Kaucje i wadia
4
Inne zobowiązania
Razem

koniec roku
obrotowego

( pieczęć Koła )
PZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA
Główna Księgowa- Mariola Śmiałkowska
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej )

Wojciech Nowacki
( imię i nazwisko - podpis )

Koszalin 09.02.2012
( miejsce i data sporządzenia )
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Dla Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Członków
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie z
siedzibą 75-629 Koszalin ul. Stanisława Wyspiańskiego 4
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie, na które składa się:

2/ bilans sporządzony na dzień 2011-12-31 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą

3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 2011-01-0 l roku do 2011-12-31 roku wykazujący zysk netto w
wysokości

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.
Kierownik jednostki oraz członkowie komisji rewizyjnej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223, z późno zm.), zwanej dalej "ustawą o
rachunkowości".
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami
(polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we
wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz
prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzen ia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
l/rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków,
sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień
2011-12-31 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 201 I -O 1-0 1 roku do 2011-12-31 roku,
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b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie
prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisamI prawa postanowieniam i statutu
stowarzyszenia.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności jednostki zawIera informacje zgodne ze zbadanym sprawozdaniem
finansowym.
Kluczowy Biegły Rewident
przeprowadzający badanie

Biuro Usług Księgowo-Finansowych
BILANS Sp. Z 0.0.
75-605 Koszalin, ul. Zwycięstwa 155/2

Maria Kocięcka ,
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