PODLASI

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
w Międzyrzecu Podlaskim
za okres 01.01.2013r. - 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
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 3.07.2012r.
Skład Zarządu
Od dnia 1 stycznia 2013 roku do 9 marca 2013r. Zarząd działał w składzie według
sprawozdania za 2012 rok. Od 9 marca 2013r. skład Zarządu jest następujący:
Prezes - Mieczysław Lawenda
Wiceprezes - Kazimierz Telega
Sekretarz Zarządu - Henryk Podgajny
Skarbnik Zarządu - Jan Maksymowicz
Członek Zarządu - Romuald Czopiński
Skład Komisji Rewizyjnej
Od dnia 1 stycznia 2013 roku do 9 marca 2013r. Komisja Rewizyjna działała w składzie
według sprawozdania za 2012 rok. Od 9 marca 2013r. skład Komisji Rewizyjnej jest
następujący:
Józef Dymitruk
Józef Janeczko
Wojciech Dybała
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 2013 r. przez następujące
działania:
• prowadzenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej

•
•
•
•

•
•
•

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 podległej placówce
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.

Charakterystyka działalności
sprawozdawczym.

organizacji

pożytku

publicznego

w

okresie

Realizując cele statutowe Zarząd PSON prowadził w 2013 roku stałe formy działalności oraz
realizował różne projekty przy wsparciu jednostek wojewódzkich, powiatowych i miejskich :
1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej umowa nr 1/98 z dn. 04.12.1998r ze
środków PFRON - kwota dotacji 414.288,00 zł. oraz umowa z dn. 28.01.2013r ze
środków Powiatu Bialskiego kwota dotacji 46.032,00 zł.
WTZ realizuje program rehabilitacji społeczno - zawodowej dla osób dorosłych z
niepełnosprawnością. Prowadzona jest terapia zajęciowa w 5 tematycznych pracowniach
terapeutycznych - pracownia plastyczna, krawiecko - hafciarska, komputerowa, gospodarstwa
domowego oraz galanteria skórzana. Uczestnicy objęci są opieką psychologa, pielęgniarki.
Prowadzona jest też rehabilitacja ruchowa. W 2013 roku z placówki korzystało 28 osób.
2. Integracyjna impreza wypoczynkowa - organizacja wycieczki dla osób
niepełnosprawnych umowa nr 12/2013 z dn. 05.03.2013r. z Urzędem Miasta
Międzyrzeca Podlaskiego kwota dotacji 3.000,00 zł.
Wycieczka integracyjna do Budapesztu dla 35 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Podczas czterodniowego pobytu na Węgrzech beneficjenci mogli poznać kulturę, historię,
zwyczaje oraz walory turystyczno - przyrodnicze kraju.
3. Impreza kulturalna osób niepełnosprawnych „Integracja pod żaglami” umowa nr
4/ST/13 z dn. 03.06.2013r. ze Starostą Bialskim, kwota dotacji 1.500,00 zł.
Integracyjna impreza kulturalna pt.: „Integracja pod żaglami”, w której wzięło udział 75 osób
z powiatu bialskiego. W trakcie imprezy osoby niepełnosprawne mogły popływać na różnym
sprzęcie wodnym po „Międzyrzeckich Jeziorkach”. Pobawić się przy muzyce żeglarskiej oraz
poznać kroki podstawowego tańca marynarskiego - matelota.
4. Regionalna impreza turystyczno - rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych „Wakacje
w Krainie Rumianku” umowa nr 4071/80/DZR/1/2013 z dn. 12.06.2013r. z
Województwem Lubelskim, działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie, kwota dotacji 3.708,00 zł.

Wycieczka do Hołowna „Wakacje w Krainie Rumianku” dla 50 osób niepełnosprawnych z
powiatu bialskiego i radzyńskiego wraz z opiekunami. Beneficjenci mogli poznać dawne
ludowe zwyczaje, narodową tradycję oraz ginące zawody zarówno teoretycznie jak i w
sposób praktyczny poprzez udział w warsztatach tematycznych.
Z działań Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym skorzystało 188 osób.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
PSON nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały podjęte w 2013r.:
1. Uchwała nr 1/13 z 08.01.2013r w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z
2012r, ustalenia terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków
PSON i wzoru nowej deklaracji członkowskiej.
2. Uchwała nr 2/13 z 04.03.2013r w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
stowarzyszenia za lata 2009 - 2012.
3. Uchwała nr 3/13 z 06.03.2013r w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za
2012 rok.
4. Uchwala nr 4/13 z 09.03.2013r w sprawie ukonstytuowania się nowych władz
stowarzyszenia.
5. Uchwała nr 5/13 z 11.04.2013r w sprawie przystąpienia do „Programu wyrównywania
różnic między regionami II”.
6. Uchwała nr 6/13 z 6.06.2013r w sprawie przyjęcia nowych członków PSON.
7. Uchwała nr 7/13 z 24.06.2013r w sprawie przyjęcia nowych członków PSON.
8. Uchwała nr 8/13 z 21.09.2013r w sprawie przyjęcia nowych członków PSON.
9. Uchwała 9/13 z 21.10.2013r o przeznaczeniu kwoty z 1% podatku dochodowego.
10. Uchwała nr 10/13 z 4.11.2013r w sprawie przyjęcia nowego członka PSON.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
I. Składki członkowskie brutto
w tym - składki
- wpisowe
- legitymacje
II. Inne przychody określone statutem
w tym:
1.przychody działalności statutowej nieodpłatnej:
- dotacja PFRON ( PCPR) na działalność WTZ
- dotacja Starostwa Powiatu Bialskiego na działalność WTZ
- dotacja z Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski
- dotacja z PCPR Biała Podlaska
- dotacja z ROPS Lublin
- przychody z 1%
- darowizny ze źródeł prywatnych na działalność PSON
2.przychody z działalności statutowej odpłatnej:
- wpłaty uczestników wycieczki PSON ( osoby fizyczne)
- wpłaty na pokrycie kosztów imprezyintegracyjnej WTZ
(wpłaty od firm)
- przychody ze sprzedaży wyrobów uczestników WTZ br.

1.731,00
1.602,00
95,00
34,00
503.012,18
482.218,18
414.288,00
46.032,00
3.000,00
1.500,00
3.708,00
3.527,60
10.162,58
20.794,00
18.900,00
1.500,00
394,00

III.

Pozostałe przychody

6.574,60

- przychody ze sprzedaży wyrobów WTZ z roku 2012

6.574,60

3,61

IV. Przychody finansowe
Ogółem przychody

511.321,39

6. Informacja o poniesionych kosztach:
I. Koszty realizacji zadań statutowych :
1. koszty działalności statutowej nieodpłatnej:
- koszty funkcjonowania i działalności WTZ
- koszty organizacji integracyjnej imprezy wypoczynkowej
dla osób niepełnosprawnych - wycieczka
- koszty imprezy „Integracja pod żaglami 2013”
- koszty wycieczki do Krainy Rumianku
2. koszty działalności statutowej odpłatnej:
- koszty organizacji integracyjnej wycieczki WTZ
- koszty organizacji integracyjnej wycieczki PSON
- koszty imprezy „Integracja pod żaglami 2013”
II. Koszty administracyjne
- zużycie materiałów i energii
-usługi obce
- podatki i opłaty
III. Pozostałe koszty
- ujemny wynik finansowy z roku 2012
IV. Koszty finansowe
Ogółem koszty

489.849,45
468.769,45
460.320,00
3.001,45
1.500,00
3.948,00
21.080,00
680,00
18.900,00
1.500,00
2.008,35
414,45
1.324,86
269,04
277,21
277,21
0,00
492.135,01

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie uzyskało kwotę 3.527,60 z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych. Kwota pochodząca z 1% została niewydatkowana w
okresie sprawozdawczym. Zarząd PSON podjął uchwałę o przeznaczeniu w/w kwoty na
zakup samochodu do przewozu na zajęcia terapeutyczne osób niepełnosprawnych będących
uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej.

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 2 osoby
na podstawie umowy zlecenia płatne ze środków PFRON w WTZ Międzyrzec Podlaski.
- 12 pracowników z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełny etat - 10,625
- z tytułu umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) - 2 osoby
- osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzecu Podl. w celu odbycia stażu
- 2 osoby

2. Stowarzyszenie wypłaciło w 2013 roku wynagrodzenia w wysokości - 324.355,05 zł w
tym:
- z tytułu umowy o pracę - 323.205,05 zł w tym ZUS pracodawcy - 50.744,18 zł.
- z tytułu umów zlecenia i o dzieło -1.150,- 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 liczyło w roku sprawozdawczym 90 członków.
Organizacja pozyskała 20 nowych członków a utraciła 0.
5. Stowarzyszenie nie udzieliło żadnej pożyczki w 2013 roku
6. Stowarzyszenie nie nabyło obligacji, akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.
7. Stowarzyszenie nie nabyło w 2013 roku żadnych nieruchomości.
8. Aktywa obrotowe Stowarzyszenia na dzień 31.12.2013r wynoszą- 20.214,41 zł
Suma bilansowa wynosi - 27.174,41 zł
Zobowiązania wynoszą - 684,53 zł

8. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i
samorządowe oraz kwota dotacji
1. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
• ze środków Powiatu Bialskiego umowa z dnia 28 stycznia 2013r. , kwota
dotacji 46.032,00 zł.
• ze środków PERON umowa nr 1/98 z dn.04.12.1998r., kwota dotacji
414.288,00 zł.
2. Integracyjna impreza wypoczynkowa - organizacja wycieczki dla osób
niepełnosprawnych umowa nr 12/2013 z dn. 05.03.2013r. z Urzędem Miasta
Międzyrzeca Podlaskiego, kwota dotacji 3.000,00 zł.
3. Impreza kulturalna osób niepełnosprawnych „Integracja pod żaglami” umowa nr
4/ST/13 z dn. 03.06.2013r. ze Starostą Bialskim, kwota dotacji 1.500,00 zł.
4. Regionalna impreza turystyczno - rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych „Wakacje
w Krainie Rumianku” umowa nr 4071/80/DZR/1/2013 z dn. 12.06.2013r. z
Województwem Lubelskim, działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie, kwota dotacji 3.708,00 zł.

9. Informacja o przeprowadzonych kontrolach.
W 2013 r. została przeprowadzona kontrola działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w zakresie prawidłowości
kwalifikowania na uczestników warsztatu, prawidłowości prowadzonej dokumentacji,
zatrudniania i kwalifikacji kadry. 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 do Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej deklarację PIT - 4R za rok 2013
oraz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 i CIT-8/0 za rok 2013.

Międzyrzec Podl. dnia 10.04.2014r.

