
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

w Międzyrzecu Podlaski 
za okres 01.01.2012r. -  31.12.2013r.

1. Informacje o Organizacji Pożytku Publicznego 

Nazwa organizacji:
Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
Adres:
21-560 Międzyrzec Podlaski 
ul. Zarówie 86 
tel/fax 83 371 21 09
Data wpisu do KRS: 10.07.1995r. NrKRS: 0000043936
Nr NIP: 537 19 92 346 Nr REGON: 030237871

Wpis do KRS 03 lipca 2012 roku - uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

Skład Zarządu:
Prezes -  Mieczysław Lawenda
Wiceprezes -  Kazimierz Telega
Sekretarz Zarządu -  Franciszek Przychodzki
Skarbnik Zarządu -  Jan Maksymowicz
Członkowie Zarządu -  Henryk Podgajny, Janusz Chomiuk,

Cele statutowe organizacji:
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w celu 
ich pełniejszej społecznej integracji, ochrony interesów zawodowych i społecznych, 
polepszenia warunków bytowych, podnoszenia poziomu kultury i oświaty, przeciwdziałania 
ich dyskryminacji.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych, także opis głównych zdarzeń prawnych w jej 
działalności o skutkach finansowych.

Zgodnie ze statutem PSON cele Stowarzyszenia realizowane były w 2012 r. przez następujące 
działania:

• rozwijanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, rehabilitacyjnej i turystyczno
-  wypoczynkowej.

• współpracę z władzami w zakresie organizacji rekreacji i turystyki dla osób 
niepełnosprawnych

• podejmowanie działań mających wpływ na likwidację barier architektonicznych i 
poprawę warunków lokalowych osób niepełnosprawnych w placówce ....(wsparcia?)

• podejmowanie wszelkiej działalności mającej wpływ na: profilaktykę inwalidztwa, 
rozwój kultury fizycznej, rehabilitacji, integrację osób niepełnosprawnych z całym



społeczeństwem oraz niesienie wszechstronnej pomocy tym ludziom, ich rodzinom, 
opiekunom, członkom Stowarzyszenia itp.

•  rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych.
• prowadzenie informacji i poradnictwa indywidualnego w zakresie obrony praw osób 

niepełnosprawnych.
• prowadzenie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.
• prowadzenie na zlecenie wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie 

rehabilitacji i terapii społecznej oraz zawodowej, działalności rehabilitacyjno- 
rekreacyjnej i kulturalnej wynikającej z idei aktywnego życia, (tego nie ma w statucie 
czy można dodać?)

• gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia (tego też nie ma)

Opis głównych działań podjętych w roku 2012

Opis głównych działań prowadzonych przez Podlaskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2012
Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych nie prowadzi działalności 
gospodarczej a wyłącznie działalność określoną statutem. Jest to głównie działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych. W szczególności rok 2012 to kolejny rok prowadzenia 
przez Stowarzyszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, który zajmuje się rehabilitacją 
społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Warsztat funkcjonuje od 01.01.1999r. 
Uczestnicy WTZ - osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej określonym przez 
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności -biorą udział w zajęciach w pięciu 
pracowniach: pracowni gospodarstwa domowego, pracowni krawieckiej, pracowni 
galanterii skórzanej, pracowni plastycznej i pracowni komputerowej. M ają oni również 
zajęcia z psychologiem oraz zajęcia rehabilitacji ruchowej prowadzone przez 
fizjoterapeutę. W roku 2012 liczba uczestników WTZ wzrosła do 28 osób.
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
MGPiPS z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, na podstawie 
umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej nr 1/98 z dn.
04.12.1998r o dofinansowanie działalności WTZ ze środków PFRON (kwota dotacji 
399 969,29 zł) oraz umowy z Powiatem Bialskim z dn.25.01.2012r (kwota dotacji 
44 441,04 zł).

Ponadto uczestnikom zorganizowano szereg dodatkowych zajęć. Wzięli udział w : 
imprezach kulturalnych ( kino, koncerty, bale, zabawy, spotkania integracyjne), 

warsztatach i spotkaniach informacyjno-szkoleniowych z zakresu doradztwa 
zawodowego, wycieczkach integracyjnych (Zamość -Roztocze) oraz w prezentacjach i 
konkursach o charakterze miejskim, regionalnym i ogólnopolskim.
Stowarzyszenie zorganizowało integracyjną imprezę wypoczynkową -  organizacja 
wycieczki dla osób niepełnosprawnych - w ramach realizacji zadania publicznego przy 
wsparciu finansowym przez Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim ( umowa nr 2/2012 

z dn. 19.03.2012r. kwota dotacji 5 000,00 z ł . ) ,  z partycypacją uczestników imprezy 
w kosztach . Integracyjna impreza wypoczynkowa dla osób niepełnosprawnych -  
trzydniowa wycieczka Międzyrzec Podlaski -  Lwów - Podole odbyła się w dniach 16-19 
lipca 2012 r., wzięło w niej udział 39 osób niepełnosprawnych. Nastąpiła integracja osób 
niepełnosprawnych poprzez wspólny wypoczynek połączony ze zmianą codziennego 

otoczenia, wspólne poznanie walorów turystyczno-kulturowych podczas zwiedzania 
Lwowa i Podola. Nastąpiła poprawa sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych 
podczas zwiedzania. Był to dla nich niemały wysiłek fizyczny. Zwarta, zorganizowana



grupa osób niepełnosprawnych pozostawiła pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych 
w środowisku niezwiązanym z miejscem zamieszkania. Wycieczka dostarczyła osobom 
niepełnosprawnym wielu pozytywnych bodźców wzrokowych.
Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych współpracowało z innymi 
organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych ( WTZ, Środowiskowe Domy 
Samopomocy, Ośrodkami Wsparcia, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym), 
instytucjami (PUP, O H P ), publiczną administracją samorządową i państwową.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności organizacji o skutkach finansowych

1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej umowa nr 1/98 z dn. 04.12.1998r kwota 
dotacji 399 969,29 zł oraz umowa z dn.25.01.2012r kwota dotacji 44 441,04zł.

2. Integracyjna impreza wypoczynkowa -  organizacja wycieczki dla osób 
niepełnosprawnych umowa nr 2/2012 z dn. 19.03.2012r. kwota dotacji 5 000,00 zł.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:

PSON nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały podjęte w 2012r.:

1. Uchwała nr 1/12 z 23.04.2012 w sprawie skreślenia członka z Zarządu PSON
2. Uchwała nr 2/12 z 11.10.2012 w sprawie terminu zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zebrania Wyborczego Członków PSON.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
I. Składki członkowskie brutto 1.583,00

II. Inne przychody określone statutem 467.792,33 
w tym:

1. przychody działalności statutowej nieodpłatnej: 449.410,33
- dotacja PFRON ( PCPR) na działalność WTZ 399.969,29
- dotacja Starostwa Powiatu Bialskiego na działalność WTZ 44.441,04
- dotacja z Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski 5.000,00
- darowizny ze źródeł prywatnych na działalność PSON 0,00
- przychody z 1 % 0,00

2. przychody z działalności statutowej odpłatnej: 18.382,00
- wpłaty uczestników wycieczki PSON 14.430,00
- wpłaty uczestników wycieczki WTZ 1.148,00
- przychody ze sprzedaży wyrobów uczestników WTZ 2012 2.804,00

III. Pozostałe przychody 3.893,40
- dodatni wynik finansowy z roku 2011 122,80
- przychody ze sprzedaży wyrobów WTZ z roku 2011 3.770,60

IV. Przychody finansowe 1,65

Ogółem przychody 473.270,38



6. Informacja o poniesionych kosztach:
I. Koszty realizacji zadań statutowych : 464.988,33

1. koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 449.410,33
- koszty funkcjonowania i działalności WTZ 444.410,33
- koszty organizacji integracyjnej imprezy wypoczynkowej

dla osób niepełnosprawnych -  wycieczka 5.000,00
2. koszty działalności statutowej odpłatnej: 15.578,00

- koszty organizacji integracyjnej wycieczki WTZ 1.148,00
- koszty organizacji integracyjnej wycieczki PSON 14.430,00

II. Koszty administracyjne 1.984,66
- zużycie materiałów i energii 268,54
- usługi obce 1.245,12
- podatki i opłaty 471,00

III. Pozostałe koszty 0,00
IV. Koszty finansowe 0,00

Ogółem koszty 466.972,99

7. Dane o liczbie osób zatrudnionych w organizacji i wysokości 
wypłacanych wynagrodzeń

1. Liczba osób zatrudnionych:
Stowarzyszenie zatrudnia 12 pracowników na podstawie umowy o pracę świadczących 
pracę dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim i wynagradzanych ze 
środków pozyskanych z PFRON na prowadzenie w/w placówki oraz zatrudniało 1 osobę 
na podstawie umowy zlecenia płatną ze środków PFRON w WTZ Międzyrzec Podlaski.

-1 2  pracowników z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełny etat -  10,625
- z tytułu umów cywilno prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) - 1 osoba
- osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzecu Podl. w celu odbycia stażu

- 2 osoby
2. Stowarzyszenie wypłaciło w 2012 roku wynagrodzenia w wysokości -  322.626,47 zł w 

tym:
- z tytułu umowy o pracę 321.826,47 zł w tym ZUS pracodawcy -  49.474,13 zł.
- z tytułu umów zlecenia i o dzieło -  800,- zł w tym ZUS pracodawcy -  0,00 zł

3. Członkowie Zarządu, jak również członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują 
wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

4. Stowarzyszenie nie udzieliło żadnej pożyczki w 2012 roku

5. Stowarzyszenie nie nabyło obligacji, akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.

6. Stowarzyszenie nie nabyło w 2012 roku żadnych nieruchomości.

7. Aktywa obrotowe Stowarzyszenia na dzień 31.12.2012r w ynoszą- 7.169,49 zł



Suma bilansowa wynosi -  9.346,45 zł 
Zobowiązania wynoszą -  528,60 zł

8. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe oraz wyniku finansowym tej działalności

1. Prowadzenie Warsztatu terapii Zajęciowej

WTZ jest placówką przeznaczoną dla osób dorosłych z niepełnosprawnością. Prowadzona jest 
tam terapia zajęciowa w 5 tematycznych pracowniach terapeutycznych -  pracownia 
plastyczna, krawiecka, komputerowa, gospodarstwa domowego oraz galanteria skórzana. 
Uczestnicy objęci są opieką psychologa, pielęgniarki. Prowadzona jest też rehabilitacja 
ruchowa. W 2012 roku z placówki korzystało 28 osób.

2. Imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych

- wycieczka integracyjna Chocim -  Kamieniec Podolski -  Lwów

3. Wynik finansowy w/w działalności -  0,00 zł

9. Informacja o przeprowadzonych kontrolach.

W 2012 r. została przeprowadzona kontrola działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. W 
wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w funkcjonowaniu placówki.

10. Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych

PSON nie posiada ciążących zobowiązań podatkowych. Podatki i składki ZUS od 
wynagrodzeń pracowników WTZ były odprowadzane w obowiązujących terminach.
PSON złożyło deklarację PIT - 4R za rok 2012 oraz składa zeznanie o wysokości 
osiągniętego dochodu CIT -  8 po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2012.

Na koniec 2012 roku Stowarzyszenie liczyło 76 członków

Międzyrzec Podl. dnia 06.03.2012r.
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społeczeństwem oraz niesienie wszechstronnej pomocy tym ludziom, ich rodzinom, 
opiekunom, członkom Stowarzyszenia itp.

•  rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych.
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Opis głównych działań podjętych w roku 2012

Opis głównych działań prowadzonych przez Podlaskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2012
Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych nie prowadzi działalności 
gospodarczej a wyłącznie działalność określoną statutem. Jest to głównie działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych. W szczególności rok 2012 to kolejny rok prowadzenia 
przez Stowarzyszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, który zajmuje się rehabilitacją 
społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Warsztat funkcjonuje od 01.01.1999r. 
Uczestnicy WTZ - osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej określonym przez 
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności -biorą udział w zajęciach w pięciu 
pracowniach: pracowni gospodarstwa domowego, pracowni krawieckiej, pracowni 
galanterii skórzanej, pracowni plastycznej i pracowni komputerowej. M ają oni również 
zajęcia z psychologiem oraz zajęcia rehabilitacji ruchowej prowadzone przez 
fizjoterapeutę. W roku 2012 liczba uczestników WTZ wzrosła do 28 osób.
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
MGPiPS z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, na podstawie 
umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej nr 1/98 z dn.
04.12.1998r o dofinansowanie działalności WTZ ze środków PFRON (kwota dotacji 
399 969,29 zł) oraz umowy z Powiatem Bialskim z dn.25.01.2012r (kwota dotacji 
44 441,04 zł).

Ponadto uczestnikom zorganizowano szereg dodatkowych zajęć. Wzięli udział w : 
imprezach kulturalnych ( kino, koncerty, bale, zabawy, spotkania integracyjne), 

warsztatach i spotkaniach informacyjno-szkoleniowych z zakresu doradztwa 
zawodowego, wycieczkach integracyjnych (Zamość -Roztocze) oraz w prezentacjach i 
konkursach o charakterze miejskim, regionalnym i ogólnopolskim.
Stowarzyszenie zorganizowało integracyjną imprezę wypoczynkową -  organizacja 
wycieczki dla osób niepełnosprawnych - w ramach realizacji zadania publicznego przy 
wsparciu finansowym przez Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim ( umowa nr 2/2012 

z dn. 19.03.2012r. kwota dotacji 5 000,00 z ł . ) ,  z partycypacją uczestników imprezy 
w kosztach . Integracyjna impreza wypoczynkowa dla osób niepełnosprawnych -  
trzydniowa wycieczka Międzyrzec Podlaski -  Lwów - Podole odbyła się w dniach 16-19 
lipca 2012 r., wzięło w niej udział 39 osób niepełnosprawnych. Nastąpiła integracja osób 
niepełnosprawnych poprzez wspólny wypoczynek połączony ze zmianą codziennego 

otoczenia, wspólne poznanie walorów turystyczno-kulturowych podczas zwiedzania 
Lwowa i Podola. Nastąpiła poprawa sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych 
podczas zwiedzania. Był to dla nich niemały wysiłek fizyczny. Zwarta, zorganizowana



grupa osób niepełnosprawnych pozostawiła pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych 
w środowisku niezwiązanym z miejscem zamieszkania. Wycieczka dostarczyła osobom 
niepełnosprawnym wielu pozytywnych bodźców wzrokowych.
Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych współpracowało z innymi 
organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych ( WTZ, Środowiskowe Domy 
Samopomocy, Ośrodkami Wsparcia, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym), 
instytucjami (PUP, O H P ), publiczną administracją samorządową i państwową.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności organizacji o skutkach finansowych

1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej umowa nr 1/98 z dn. 04.12.1998r kwota 
dotacji 399 969,29 zł oraz umowa z dn.25.01.2012r kwota dotacji 44 441,04zł.

2. Integracyjna impreza wypoczynkowa -  organizacja wycieczki dla osób 
niepełnosprawnych umowa nr 2/2012 z dn. 19.03.2012r. kwota dotacji 5 000,00 zł.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:

PSON nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały podjęte w 2012r.:

1. Uchwała nr 1/12 z 23.04.2012 w sprawie skreślenia członka z Zarządu PSON
2. Uchwała nr 2/12 z 11.10.2012 w sprawie terminu zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zebrania Wyborczego Członków PSON.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
I. Składki członkowskie brutto 1.583,00

II. Inne przychody określone statutem 467.792,33 
w tym:

1. przychody działalności statutowej nieodpłatnej: 449.410,33
- dotacja PFRON ( PCPR) na działalność WTZ 399.969,29
- dotacja Starostwa Powiatu Bialskiego na działalność WTZ 44.441,04
- dotacja z Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski 5.000,00
- darowizny ze źródeł prywatnych na działalność PSON 0,00
- przychody z 1 % 0,00

2. przychody z działalności statutowej odpłatnej: 18.382,00
- wpłaty uczestników wycieczki PSON 14.430,00
- wpłaty uczestników wycieczki WTZ 1.148,00
- przychody ze sprzedaży wyrobów uczestników WTZ 2012 2.804,00

III. Pozostałe przychody 3.893,40
- dodatni wynik finansowy z roku 2011 122,80
- przychody ze sprzedaży wyrobów WTZ z roku 2011 3.770,60

IV. Przychody finansowe 1,65

Ogółem przychody 473.270,38



6. Informacja o poniesionych kosztach:
I. Koszty realizacji zadań statutowych : 464.988,33

1. koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 449.410,33
- koszty funkcjonowania i działalności WTZ 444.410,33
- koszty organizacji integracyjnej imprezy wypoczynkowej

dla osób niepełnosprawnych -  wycieczka 5.000,00
2. koszty działalności statutowej odpłatnej: 15.578,00

- koszty organizacji integracyjnej wycieczki WTZ 1.148,00
- koszty organizacji integracyjnej wycieczki PSON 14.430,00

II. Koszty administracyjne 1.984,66
- zużycie materiałów i energii 268,54
- usługi obce 1.245,12
- podatki i opłaty 471,00

III. Pozostałe koszty 0,00
IV. Koszty finansowe 0,00

Ogółem koszty 466.972,99

7. Dane o liczbie osób zatrudnionych w organizacji i wysokości 
wypłacanych wynagrodzeń

1. Liczba osób zatrudnionych:
Stowarzyszenie zatrudnia 12 pracowników na podstawie umowy o pracę świadczących 
pracę dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim i wynagradzanych ze 
środków pozyskanych z PFRON na prowadzenie w/w placówki oraz zatrudniało 1 osobę 
na podstawie umowy zlecenia płatną ze środków PFRON w WTZ Międzyrzec Podlaski.

-1 2  pracowników z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełny etat -  10,625
- z tytułu umów cywilno prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) - 1 osoba
- osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzecu Podl. w celu odbycia stażu

- 2 osoby
2. Stowarzyszenie wypłaciło w 2012 roku wynagrodzenia w wysokości -  322.626,47 zł w 

tym:
- z tytułu umowy o pracę 321.826,47 zł w tym ZUS pracodawcy -  49.474,13 zł.
- z tytułu umów zlecenia i o dzieło -  800,- zł w tym ZUS pracodawcy -  0,00 zł

3. Członkowie Zarządu, jak również członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują 
wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

4. Stowarzyszenie nie udzieliło żadnej pożyczki w 2012 roku

5. Stowarzyszenie nie nabyło obligacji, akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.

6. Stowarzyszenie nie nabyło w 2012 roku żadnych nieruchomości.

7. Aktywa obrotowe Stowarzyszenia na dzień 31.12.2012r w ynoszą- 7.169,49 zł



Suma bilansowa wynosi -  9.346,45 zł 
Zobowiązania wynoszą -  528,60 zł

8. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe oraz wyniku finansowym tej działalności

1. Prowadzenie Warsztatu terapii Zajęciowej

WTZ jest placówką przeznaczoną dla osób dorosłych z niepełnosprawnością. Prowadzona jest 
tam terapia zajęciowa w 5 tematycznych pracowniach terapeutycznych -  pracownia 
plastyczna, krawiecka, komputerowa, gospodarstwa domowego oraz galanteria skórzana. 
Uczestnicy objęci są opieką psychologa, pielęgniarki. Prowadzona jest też rehabilitacja 
ruchowa. W 2012 roku z placówki korzystało 28 osób.

2. Imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych

- wycieczka integracyjna Chocim -  Kamieniec Podolski -  Lwów

3. Wynik finansowy w/w działalności -  0,00 zł

9. Informacja o przeprowadzonych kontrolach.

W 2012 r. została przeprowadzona kontrola działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. W 
wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w funkcjonowaniu placówki.

10. Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych

PSON nie posiada ciążących zobowiązań podatkowych. Podatki i składki ZUS od 
wynagrodzeń pracowników WTZ były odprowadzane w obowiązujących terminach.
PSON złożyło deklarację PIT - 4R za rok 2012 oraz składa zeznanie o wysokości 
osiągniętego dochodu CIT -  8 po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2012.

Na koniec 2012 roku Stowarzyszenie liczyło 76 członków

Międzyrzec Podl. dnia 06.03.2012r.


