
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIE INWALIDÓW WOJENNYCH 26 56-100 WOŁÓW
WOŁÓW DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez jednostkę. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Za Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 14,15 ustawy o
rachunkowości, których cena nabycia jest wyższa niż 10 000,00 zł. Przedmioty o okresie użyteczności dłuższym niż rok, o wartości
początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 10 000,00 zł nie są zaliczane do środków trwałych. Wartość początkową środków
trwałych powiększają koszty ich ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji), o ile spowoduje to podwyższenie ich
wartości użytkowej, a koszty ulepszeń przekroczą 10 000,00 zł. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie stosuje liniową metodę
amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres
użyteczności ekonomicznej środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne o niskiej wartości początkowej nieprzekraczającej granicy 10 000,00 zł amortyzuje się w sposób uproszczony (tj. w
100% w miesiącu oddania do użytkowania) poprzez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem. Środki
trwałe w budowie wycenia się według ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Wartość
środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów w okresie budowy środka trwałego, zaś
zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości.

Rezerwy i zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W stowarzyszeniu nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie
jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego od osób prawnych.

Aktywa i instrumenty finansowe

Wartość stanu końcowego środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyrażonych w PLN wycenia się w wartości nominalnej.

Długoterminowe umowy (projekty)

Przychody z tytułu wykonania długoterminowego projektu objętego umową o okresie realizacji dłuższym niż 12 miesięcy ustala się zgodnie z
faktycznie otrzymanymi transzami finansowania projektu (dotacje). Dla każdego projektu objętego umową sporządza się plan kont, który
obowiązuje tylko na czas realizacji danej dotacji i zapewni jej prawidłowe rozliczanie z podziałem na realizowane zadania.

Należności

Należności i udzielane pożyczki wycenia się w kwotach wymagających zapłaty. Należności przedawnione odpisywane są w koszty w miesiącu
przedawnienia.
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Zapasy

Stowarzyszenie nie prowadzi ewidencji magazynowej i odpisuje zużycie materiałów w odpowiednie koszty działalności w dniu zakupu.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczeniu w czasie podlegają koszty dotyczące przyszłych okresów o wartości powyżej 1.000,00 zł. Koszty podlegające aktywowaniu na
koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie).

Wycena innych składników majątku

Fundusz statutowy wycenia się wg wartości nominalnej. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

Wybór systemu rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Anna Naturalna

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-29

Anna Naturalna

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIE
56-100 WOŁÓW
UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 26B 
0000134574

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 2 876 256,25 6 647 056,57

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 871 256,25 6 642 056,57

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 5 000,00 5 000,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 596 293,97 962 508,67

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 200 613,00 17 992,02

III. Inwestycje krótkoterminowe 395 680,97 944 516,65

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 3 472 550,22 7 609 565,24

PASYWA

A. Fundusz własny 1 300 302,25 1 453 372,45

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 161 869,87 1 300 302,25

IV. Zysk (strata) netto 138 432,38 153 070,20

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 172 247,97 6 156 192,79

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 673 628,41 1 073 093,24

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 498 619,56 5 083 099,55

PASYWA razem 3 472 550,22 7 609 565,24

Data zatwierdzenia: 2019-06-27
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-29

Anna Naturalna

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIE
56-100 WOŁÓW
UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 26B 
0000134574

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1 285 386,04 1 514 528,75

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 259 634,04 1 418 108,95

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 25 752,00 96 419,80

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 1 147 054,50 1 360 338,80

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 121 302,50 1 263 919,00

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 25 752,00 96 419,80

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 138 331,54 154 189,95

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 138 331,54 154 189,95

I. Pozostałe przychody operacyjne 1 112,15 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 42,00

K. Przychody finansowe 12,05 35,70

L. Koszty finansowe 1 023,36 1 113,45

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 138 432,38 153 070,20

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 138 432,38 153 070,20

Data zatwierdzenia: 2019-06-27
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE 6 647 056,57

1.Rzeczowe aktywa trwałe 6 642 056,57

- Środki trwałe: 353 333,56

a) grunty 24 403,26

b) budynki i lokale 99 658,30

c) środki transportu 229 272,00

- Środki trwałe w budowie 6 288 723,01

2.Inwestycje długoterminowe 5 000,00

AKTYWA OBROTOWE 962 508,67

- środki finansowe w kasie 292,89

- środki finansowe na rachunku bankowym 944 223,76

- należności 17 992,02

PASYWA - FUNDUSZ WŁASNY 1 453 372,45

- zysk z lat ubiegłych: 1 300 302,25

- zysk roku bieżącego: 153 070,20

PASYWA - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 6 156 192,79

- zobowiązania z tytułu: 1 073 093,24

a) kredytów i pożyczek 0,00

b) dostaw i usług 1 073 093,24

c) podatków 0,00

d) ubezpieczeń społecznych 0,00

e) inne 0,00

- przychody przyszłych okresów 5 083 099,55

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
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przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

I. Przychody z działalności statutowej (1+2) 1 514 528,75

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 418 108,95

a) podatek 1%  66 516,50

b) darowizny 116 211,33

c) zbiórki publiczne 12 984,07

d) dofinansowania

- Powiatowy Urzędu Pracy 66 126,28

- Powiat Wołowski 932 479,23

- Gmina Brzeg Dolny 57 849,68

- PFRON 153 484,14

- UMWD - 9 000,00

e) składki członkowskie 1 529,49

f) dochód ze spółki  18 128,23

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 96 419,80

a) usługi transportowe 91 954,80

b) zajęcia terapeutyczne  4 465,00

 

II. Pozostałe przychody 35,70

I. Inne 35,70

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

I. Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego (1+2) 1 360 338,80

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 263 919,00

a) koszt realizacji zadań statutowych 1 263 919,00

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 96 419,80

a) koszt realizacji zadań statutowych 96 419,80

II. Pozostałe koszty 1 155,45

1. Inne 1 155,45

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

przychody z 1% w wysokości 66 516,50 zł zostały w całości przeznaczone na budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-
Wychowawczego „Niezwykła Kraina” w Wołowie
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8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Istotny wpływ na sytuację finansową organizacji ma wysokość zebranych środków ze: zbiórek publicznych, 1% podatku, dofinansowań,
składek członkowskich i darowizn.

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-27

Anna Naturalna

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WOŁÓW

Powiat WOŁOWSKI

Ulica UL. INWALIDÓW 
WOJENNYCH

Nr domu 26B Nr lokalu 

Miejscowość WOŁÓW Kod pocztowy 56-100 Poczta WOŁÓW Nr telefonu 713195609

Nr faksu 713195609 E-mail stow_wolow@wp.pl Strona www www.sonwolow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-02-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93283822700000 6. Numer KRS 0000134574

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Elżbieta Bereza Prezes TAK

Aleksandra Zagórska Vice Prezes TAK

Dorota Sołtysiak Skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Danuta Górna Przewodnicząca TAK

Danuta Mysiara Członek TAK

Adrianna Galewska Sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest organizowanie rehabilitacji 
ruchowej, stymulacyjnej, integracyjnej i logopedycznej dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, a także okolicznościowych imprez. 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  Stowarzyszenie 
dąży do wyrównania szans osób niepełnosprawnych co przeciwdziała 
wykluczeniu społecznemu.
Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska dzieci z 
mózgowym porażeniem, ich rodzin i opiekunów. Koordynacja działań w 
tym zakresie oraz stworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niepełnosprawnych osób 
dorosłych w życiu społecznym, a w szczególności: 
1. Organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do 
wczesnego wykrywania niesprawności i prowadzenia profilaktyki 
zapobiegawczej 
2. Propagowanie i popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w 
zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 
3. Popieranie i inicjowanie prac w zakresie oświaty i wychowania, 
rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej 
4. Kształtowanie nowych form w edukacji w zakresie integracji 
5. Dążenie do zniesienia barier architektonicznych, urbanistycznych, 
komunikacyjnych i psychologicznych 
6. Prowadzenie działań do stworzenia równych praw i szans życiowych w 
społeczeństwie dla rodzin, opiekunów wychowujących dziecko 
niepełnosprawne 
7. Prowadzenie działań, do stworzenia godnych warunków życiowych w 
społeczeństwie dla młodzieży niepełnosprawnej po ukończeniu 16 roku 
życia i dla niesprawnych osób dorosłych 
8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych 
9. Walka z niedożywieniem, wykluczeniem społecznym 
10. Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych 
dotyczących warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich 
rodzin, niepełnosprawnych osób dorosłych i ich rodzin 
11. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych 
12. Ochrona i promocja zdrowia 
13. Prowadzenie działań ekologicznych mających na celu kształtowanie 
postaw związanych z dbaniem o naturalne środowisko 
14. Propagowanie i prowadzenie zajęć, projektów rozwijających sport, 
turystykę, kulturę fizyczną, rekreację 
15. Prowadzenie działań zmierzających do aktywności w życiu 
kulturalnym; propagowanie kultury 
16. Prowadzenie działań pomocowych dla osób niepełnosprawnych, ich 
rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
17. Pomoc poszkodowanym w wypadku, w tym drogowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe nieodpłatnie i odpłatnie 
poprzez: 
1. Prowadzenie ośrodków informacji dla rodzin wychowujących dzieci i 
młodzież niepełnosprawną i opiekujących się niepełnosprawnymi osobami 
dorosłymi, udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu 
indywidualnych spraw bytowych i prawnych; 
2.  Organizowanie i prowadzenie punktów informacyjno – konsultacyjnych 
przy ośrodkach zdrowia, przychodniach,  Stowarzyszeniu  dla rodziców 
dzieci z  „ grup ryzyka”
3. Tworzenie  warunków do wymiany doświadczeń w zakresie rehabilitacji 
 dla osób zajmujących się usprawnianiem  osób niepełnosprawnych, 
organizowanie i prowadzenie  spotkań, warsztatów, konferencji, 
seminariów, kursów, nawiązywanie współpracy między ośrodkami 
rehabilitacyjnymi w kraju i poza jego granicami
4. Organizowanie i prowadzenie zajęć instruktażowych i grup wsparcia dla 
rodziców, rodzin  i opiekunów osób niepełnosprawnych
5. Organizowanie i prowadzenie grupowej i indywidualnej rehabilitacji 
ruchowej, logopedycznej, pedagogicznej, innych form rehabilitacji, 
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również prowadzenie rehabilitacji  domowej
6. Organizowanie i prowadzenie wyjazdowych i stacjonarnych turnusów 
rehabilitacyjnych, ogólnie usprawniających , instruktażowych dla osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów; prowadzenie i organizowanie 
spotkań, wycieczek, imprez kulturalno – edukacyjnych, kulturalno – 
rekreacyjnych, przyrodniczo – edukacyjnych, integracyjnych
7. Gromadzenie środków finansowych na cele dofinansowania bądź  
finansowania wieloprofilowego usprawniania dzieci, młodzieży i dorosłych 
osób niepełnosprawnych;
8. Organizowanie i prowadzenie warsztatów pedagogicznych, warsztatów 
terapii zajęciowej, arteterapii, muzykoterapii, logo-rytmiki, 
hipoterapeutycznych, i innych form
9. Organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie grup integracyjnych i klas 
w placów-kach oświaty – żłobkach, przedszkolach, szkołach
10. Organizowanie, prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno – opiekuńczo -
wychowawczych, dziennych  i stacjonarnych dla dzieci, młodzieży i 
niepełnosprawnych osób dorosłych  na terenie objętym działalnością  
Stowarzyszenia 
11. Organizowanie i prowadzenie świetlic, w tym  świetlic edukacyjnych, 
socjoterapeutycznych, integracyjnych
12. Organizowanie i prowadzenie domów opieki, placówek 
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym, osobom w podeszłym wieku, domów pomocy 
społecznej, rodzinnych domów opieki, placówek opiekuńczo 
–wychowawczych, innych form mieszkalnictwa ( w tym mieszkania 
chronione) niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej,  ośrodków wsparcia 
dziennego, ośrodków wsparcia, WTZ-ów  i  ZAZ-ów, innych form  
zatrudniania chronionego i zatrudniania wspomaganego na otwartym 
rynku pracy.
13. Współpraca ze szkołami kształcącymi w kierunkach potrzebnych do 
pracy z osobami  niepełnosprawnymi
14. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem całego 
dochodu na cele  służące realizacji zadań statutowych;
15.Wszechstronna współpraca z władzami miejskimi i gminnymi,  
powiatowymi i wojewódzkimi w zakresie realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia oraz wszelkich działań prowadzących do polepszenia 
warunków życia osób niepełnosprawnych  i opiekujących się nimi rodzin.
16. Podpisywanie Umów Partnerskich   
17. Organizowanie i prowadzenie wczesnej wielospecjalistycznej, 
kompleksowej,  skoordynowanej pomocy; organizowanie i prowadzenie 
grup rehabilitacyjno – wychowawczych,  edukacyjno – terapeutycznych”
18. Organizowanie i prowadzenie szkół i placówek niepublicznych,  
przedszkoli
19. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, prowadzenie 
projektów  rozwijających  sport, turystykę,  kulturę fizyczną, rekreację, 
20. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym dzieci 
niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej i  dorosłych osób 
niepełnosprawnych 
21. Organizowanie imprez kulturalnych, przygotowanie i prezentacja 
wydarzeń 
22. Prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym  
23.Prowadzenie zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym,  ich 
rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, i tak np.: 
poradnictwo    specjalistyczne,  poradnictwo  społeczno – prawne, pomoc 
w wypełnianiu wniosków, prowadzenie wypożyczalni  sprzętu 
rehabilitacyjnego i wspomagającego opiekę nad osobą chorą i 
niepełnosprawną, pomoc w zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni 
socjalnych.
24. Inicjowanie prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w 
szczególności:
a)  grup samopomocowych
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

b)  grup wsparcia

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie prowadziło w 2018 roku Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziennego "Nasz Dom". Ośrodek jest placówką pobytu 
dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) i upośledzonych umysłowo (typ B). Podstawą do przyznania miejsca w 
ośrodku  była decyzja administracyjna wydana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Ośrodek czynny był od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Działalność ośrodka regulowana była:
-Programem działalności  Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego "Nasz Dom" dla osób upośledzonych umysłowo
-Programem działalności  Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego "Nasz Dom" dla osób przewlekle psychicznie chorych
-Planem pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego "Nasz Dom"w roku 2018, który obejmował następujące obszary:
1.trening funkcjonowania w życiu codziennym:
a) trening higieny osobistej i dbałości o wygląd zewnętrzny,
b) trening kulinarny,
c) trening umiejętności praktycznych (pranie, prasowanie, krawiectwo, dziewiarstwo),
d) trening budżetowy,
e) trening umiejętności technicznych,
2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w 
dostępie do świadczeń zdrowotnych i trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
3. udział w terapii zajęciowej (zajęcia plastyczno-techniczne,  ogrodnicze),
4. udział w zajęciach edukacyjnych i treningach umysłu,
5. zajęcia komputerowe,
6. postępowanie fizjoterapeutyczne,
7. wsparcie i pomoc psychologiczną,
8. niezbędną opiekę i pomoc w czynnościach toaletowych,
9. współpracę z rodzinami,
10. współpracę z innymi podmiotami, których udział podniesie efektywność prowadzonych działań, 
11. zapewnienie gorącego posiłku.
W   2018 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zrealizowało następujące projekty:

1) Gala niezwykłych artystów
3) Integracyjne spotkanie wigilijne
4) Pegazik 2018 ( z dowozu korzystały 4 osoby niepełnosprawne z Gminy Brzeg Dolny)
5) Mikołajki
6) Szkolenia dla pracowników i rodziców
7) Poznajemy Dolny Śląsk-turystyka dla wszystkich
8) Możemy więcej 

Stowarzyszenie prowadziło także w 2018 roku placówkę niepubliczną a w niej grupę rewalidacyjno-wychowawczą dla 10 osób z 
niepełnosprawnością oraz Punkt Przedszkolny "Niezwykłe dzieci" dla dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych i 
terapeutycznych w wieku od 2,5 lat do 6 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Prowadzona była 
także systematyczna rehabilitacja ruchowa dla ok. 22 osób niepełnosprawnych, które nie są uczestnikami Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia Dziennego "Nasz Dom" i placówki niepublicznej.
W 2015 roku Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo- 
Wychowawczego " Niezwykła Kraina".
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

233

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Podklasa ta obejmuje: a)działalność organizacji 
niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, 
wspierających inicjatywy społeczne poprzez 
edukację, wpływy polityczne, gromadzenie 
funduszy itp., takich jak: -organizacje 
wspierające inicjatywy mieszkańców lub ruchy 
protestacyjne, -organizacje ekologiczne i 
działające w celu ochrony środowiska, -
organizacje wspierające działalność 
stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane, -organizacje mające 
na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych 
grup specjalnych, np. grup etnicznych i 
mniejszościowych, -stowarzyszenia patriotyczne, 
włączając stowarzyszenia kombatantów, 
b)działalność stowarzyszeń konsumentów, 
c)działalność związków motorowych, 
d)działalność stowarzyszeń kultywujących 
kontakty towarzyskie, takie jak kluby 
rotariańskie, loże itp., e)działalność związków 
młodzieżowych, organizacji studenckich, klubów 
i bractw itp., f)działalność stowarzyszeń 
agitujących do działalności 
kulturalnej,rekreacyjnej oraz hobbystycznej 
(innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i 
literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła 
działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, 
muzyczne i artystyczne,kluby kolekcjonerskie, 
kluby środowiskowe itp., g)działania wspierające 
myślistwo i łowiectwo, h)działalność związaną z 
przyznawaniem dotacji przez organizacje 
członkowskie i inne

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Podklasa ta obejmuje: indywidualną lub 
zespołową działalność fizjoterapeutów, 
prowadzoną w takich dziedzinach jak: 
diagnostyka fizjoterapeutyczna, 
fizykoterapia,hydroterapia, masaż leczniczy, 
terapia ruchowa itp. Działalność ta może być 
prowadzona w placówkach medycznych, takich 
jak:przychodnie (ogólne, przyszpitalne, 
medycyny pracy, przy domach pomocy 
społecznej), specjalistyczne placówki medyczne 
inne niż szpitale,prywatne gabinety oraz w 
domu pacjenta. Działalność ta może być 
prowadzona także w obiektach zapewniających 
zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

86.90.A 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 514 564,45 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Podklasa ta obejmuje: a)działalność 
organizacji niezwiązanych bezpośrednio z 
partią polityczną, wspierających inicjatywy 
społeczne poprzez edukację, wpływy 
polityczne, gromadzenie funduszy itp., 
takich jak: -organizacje wspierające 
inicjatywy mieszkańców lub ruchy 
protestacyjne, -organizacje ekologiczne i 
działające w celu ochrony środowiska, -
organizacje wspierające działalność 
stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane, -
organizacje mające na celu ochronę i 
poprawę sytuacji pewnych grup 
specjalnych, np. grup etnicznych i 
mniejszościowych, -stowarzyszenia 
patriotyczne, włączając stowarzyszenia 
kombatantów, b)działalność stowarzyszeń 
konsumentów, c)działalność związków 
motorowych, d)działalność stowarzyszeń 
kultywujących kontakty towarzyskie, takie 
jak kluby rotariańskie, loże itp., 
e)działalność związków młodzieżowych, 
organizacji studenckich, klubów i bractw 
itp., f)działalność stowarzyszeń agitujących 
do działalności kulturalnej,rekreacyjnej oraz 
hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np.: 
koła poetyckie i literackie, kluby książki, 
kluby historyczne, koła działkowców, kluby 
filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i 
artystyczne,kluby kolekcjonerskie, kluby 
środowiskowe itp., g)działania wspierające 
myślistwo i łowiectwo, h)działalność 
związaną z przyznawaniem dotacji przez 
organizacje członkowskie i inne

94.99.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 418 108,95 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 96 419,80 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 35,70 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 130 995,40 zł

2.4. Z innych źródeł 116 113,22 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 55 546,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 55 546,90 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego "Niezwykła Kraina" w Wołowie 55 546,90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 66 516,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 200 939,33 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

999 137,19 zł

201 802,14 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

1 800,00 zł

61 012,33 zł

55 199,00 zł

12 984,07 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 154 189,95 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 361 494,25 zł 55 546,90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 263 919,00 zł 55 546,90 zł

96 419,80 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 113,45 zł

0,00 zł

42,00 zł 0,00 zł

1 Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego "Niezwykła Kraina" w Wołowie 55 546,90 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

33 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

32,75 etatów

31 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

11 osób

4 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 897 751,35 zł

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

897 751,35 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 385,42 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

691 075,54 zł

691 075,54 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 206 675,81 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 28 666,62 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 869 084,73 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia Dziennego "Nasz 
Dom"

Głównym celem prowadzonych 
działań jest udzielanie wsparcia 
osobom niepełnosprawnym, 
które, z powodu choroby, nie są 
a stanie samodzielnie 
funkcjonować w różnorodnych 
sferach życia. Działania 
podejmowane w ośrodku służyć 
mają poprawie funkcjonowania 
uczestników zajęć na różnych 
poziomach aktywności: 
indywidualnej (umiejętności 
samoobsługowe, 
komunikacyjne, sprawność 
motoryczna – duża i mała 
motoryka, funkcjonowanie 
intelektualne, aktywność 
zajęciowa, funkcjonowanie 
psychiczne) i grup.

Starostwo Powiatowe w Wołowie 375 174,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 360,94 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

2 Niepubliczna Placówka- 
Dzienny Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy

Zespół rewalidacyjno-
wychowawczy powstał z myślą 
o dzieciach i młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
głębokim oraz ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami w celu 
umożliwienia obowiązku 
szkolnego

Starostwo Powiatowe w Wołowie 496 987,23 zł

3 Punkt Przedszkolny 
"Niezwykłe dzieci"

Realizacja podstawy 
programowej wychowania 
przedszkolnego.Terapię dziecka 
planujemy w oparciu o 
dostarczone orzeczenie, opinie, 
diagnozę rozwojową, którą 
przeprowadzamy na miejscu. 
Na podstawie uzyskanych 
wyników układamy 
indywidualne programy 
edukacyjno – 
terapeutyczne.Opracowywanie 
przez terapeutów 
indywidualnych planów 
edukacyjno-terapeutycznych 
uwzględniających potrzeby i 
możliwości rozwoje dzieci a 
także wykorzystujące 
różnorodne metody i formy, w 
trosce o całościowy rozwój 
uczniów.

Gmina Brzeg Dolny 42 849,68 zł

4 Pegazik 2018 Przyczynienie się poprzez 
dowóz uczestników na zajęcia 
do dalszego rozwoju poprzez 
rehabilitację społeczną i 
ruchową. Nabycie przez 
uczestników umiejętności 
komunikowania się w 
społeczeństwie i współpracy w 
grupie. Zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu, 
wzrost samooceny i poczucia 
własnej wartości, zmniejszenie 
izolacji społecznej, również 
poprzez udział we wspólnych 
warsztatach.

Gmina Brzeg Dolny 15 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Możemy więcej Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych, 
poprawa jakości życia.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

127 300,14 zł
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IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

2 Integracyjne spotkanie 
wigilijne

Celem projektu było: -
wykształcenie umiejętności 
korzystania z dóbr kultury -
wyrabianie postaw szacunku 
wobec kultury -kształcenie 
umiejętności zachowania się w 
miejscach publicznych -
rozwijanie wyobraźni -
rozwijanie umiejętności 
samokontroli własnego 
zachowania -nabywanie i 
rozwijanie umiejętności 
komunikowania się w 
społeczeństwie -zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu -
podniesienie samooceny i 
samopoczucia własnej wartości 
-zmniejszenie izolacji społecznej 
-zwiększenie integracji 
społecznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

5 000,00 zł

3 Szkolenia dla pracowników i 
rodziców

Celem jest podniesienie jakości 
życia osób niepełnosprawnych 
poprzez zwiększenie 
umiejętności pracy z osobami 
niepełnosprawnymi , w tym 
sprawowania nad nimi opieki i 
udzielenia pomocy w procesie 
ich rehabilitacji. Cel ten 
osiągnięty został poprzez 
przeszkolenie 30 osób które 
biorą czynny udział w ich 
rehabilitacji społecznej czyli 
członkowie rodzin, 
opiekunowie, pedagodzy, 
rehabilitanci.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

10 000,00 zł

4 Poznajemy Dolny Śląsk - 
turystyka dla wszystkich

Celem zadania jest podniesienie 
jakości życia 25 
niepełnosprawnych 
mieszkańców Dolnego Śląska w 
różnym wieku i o różnym 
stopniu niepełnosprawności, 
poprzez umożliwienie im 
spędzenia czasu w aktywny, 
angażujący sposób w formie 
wycieczek turystyczno – 
rekreacyjnych z elementami 
edukacji. Dzięki realizacji 
zadania pobudzimy aktywność 
społeczną OzN, przełamiemy 
bariery i obawy przed 
aktywnym życiem, 
zmotywujemy do 
samodzielności. Naszym celem 
jest również danie szansy 
osobom niepełnosprawnym na 
prze

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

8 184,00 zł

Druk: NIW-CRSO 14



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Elżbieta Bereza Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Centrum-Mix Sp.z o.o. 360260682          
 

Wołów, ul. Piłsudskiego 19 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-09

Druk: NIW-CRSO 15


	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_11195
	Bilans_11195
	Rachunek zysków i strat_11195
	Informacja dodatkowa_11196
	Sprawozdanie merytoryczne_2589

