Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2013

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

I.Dane organizacji pożytku publicznego
STOWARZYSZENIE „WESOŁA STONOGA”

1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

POLSKA

Województwo POMORSKIE

Powiat TCZEWSKI

Gmina PELPLIN

Ulica SAMBORA

Nr domu 5A

Nr lokalu -

Miejscowość PELPLIN

Kod pocztowy 83-130

Poczta PELPLIN

Nr telefonu

Nr faxu 58

E-mail

536 00 42

wesolastonoga@gmail.com

58 536 18 41

Strona WWW.soswpelplin.szkolnastrona.pl

(ZAKŁADKA STOWARZYSZENIE WESOŁA STONOGA)

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

221083992

08.09.2010 r.
STOWARZYSZENIE „WESOŁA STONOGA” NIE POSIADA
STATUSU OPP
6. Numer KRS

1

0000364524

MAŁGORZATA PUCHALSKA – PREZES
RYSZARDA KALISZEWSKA – WICEPREZES
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

ANNA GŁĘBOCKA – SEKRETARZ
KAROL BUGAJSKI – SKARBNIK
ANDŻELIKA KIRYLUK – CZŁONEK ZARZĄDU

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

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

JOANNA BADZIĄG – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ
LUCYNA WIÓREK – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
LIDIA PUCHOWSKA – CZLONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
1. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I
OSOSBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ
WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
2. DZIAŁLNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI
SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKUCZENIEM
SPOŁECZNYM;
3. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA;
4. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI
NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ
ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ,
OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;
5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIEJSZOŚCI NARODOWYCH
I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO;
6. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA;
7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
8. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA INNOWACYJNOŚĆ I
EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE;
9. DZIAŁANOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
10. NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIA;
11. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY;
12. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO;
13. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU;
14. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO;
15. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO;
16. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY;
17. POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN
W KRAJU I ZAGRANICĄ;
18. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
ORAZ ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I WSPÓŁPRACY
MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI;
19. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;
20. PROMOCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA
GRANICĄ;
21. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA,
RODZICIELSTWA. UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY
PRAW CZŁOWIEKA;
22. PRZECIWDZIAŁĄNIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM.
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1. ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE:
A. PRZEDSIEWZIĘĆ O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM,
SZKOLENIOWYM, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI
SEMINARIÓW;
B. SZKOLEŃ,
KONFERENCJI,
WYCIECZEK;

I

KURSÓW

ORAZ

C. IMPREZ
KULTURALNYCH,
SPORTOWYCH,
EDUKACYJNYCH TAKICH JAK FESTIWALE, TARGI,
POKAZY I WYSTAWY, SŁUŻĄCYCH PROMOCJI
REGIONU I JEGO TOŻSAMOŚCI KULTUROWE;

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

D. DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ, INFORMACYJNEJ I
POLIGRAFICZNEJ, W TYM OPRACOWYWANIE I DRUK
BROSZUR,
FOLDERÓW,
PLAKATÓW,
OPRACOWYWANIE
I
ROZPOWSZECHNIANIE
MATERIAŁÓW
AUDIOWIZUALNYCH,
TWORZENIE
STRON INTERNETOWYCH.
2. PROWADZENIE DORADZTWA W ZAKRESIE OBJĘTYM
CELAMI STOWARZYSZENIA.
3. WSPÓŁPRACĘ
I
WYMIANĘ
DOŚWIADCZEŃ
I
ZGŁASZANIE WNIOSKÓW ORGANOM I NSTYTUCJOM
ODPOWIEDZIALNYM ZA DZIAŁANIA W OBSZARZE
CELÓW STOWARZYSZENIA.
4. GROMADZENIE
I
OPRACOWYWANIE
ZBIORÓW
DOKUMENTUJĄCYCH
TRADYCJĘ
I
ZWYCZAJE
REGIONU.
5. INFORMOWANIE
OPINII
PUBLICZNEJ
O
PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH I ICH WYNIKACH ZA
POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU
ORAZ WŁASNYCH WYDAWNICTW.
6. PROWADZENIE KLUBÓW, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ I
ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNKU I
TERAPII OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
7. ROZWIJANIE
BAZY
LOKALOWEJ
I
ZASOBÓW
MATERIALNYCH SPECJALNEHO OŚRODKA SZKOLNO
– WYCHOWAWCZEGO W PELPLINIE.

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. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA.

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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Działania Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga” koncentrują się wokół osób niepełnosprawnych
i tych, którzy borykają się z innymi problemami życiowymi. Stowarzyszenie podejmuje
różnorodne przedsięwzięcia, dzięki którym możliwa jest realizacja jednego najważniejszych
celów: podniesienia poziomu integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia:
Zrealizowano projekt pn.: „Wesoła Stonoga w siodle”, koordynatorem projektu był Pan Karol
Bugajski. Projekt otrzymał dotację w wysokości 3.750zł. z Powiatu Tczewskiego ze środków
PFRON z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach projektu zrealizowano 50 godzin
zajęć hipoterapii oraz 40 godzin rehabilitacji, które realizował Pan Piotr Pruszak. Hipoterapia
odbywała się w Ośrodku Hipoterapii w „Ranczu Krąg” koło Starogardu Gdańskiego. Realizacja
projektu trwała od 10.06.2013r. do 31.10.2013r. Partnerem projektu był SOSW w Pelplinie.

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

Zrealizowano projekt pn. „Wesoła Olimpiada". Projekt otrzymał dotację z Gminy Pelplin
w wysokości 4.500 zł. Polegał na zorganizowaniu 23 maja 2013 roku integracyjnej imprezy dla
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie i zaproszonych delegacji
z wszystkich placówek oświatowych Gminy Pelplin oraz z ŚDS Caritas. Podczas zabawy dla
dzieci dostępne były atrakcje: Kids park; Dmuchany zamek do skakania; Dmuchana
zjeżdżalnia; Trampoliny; Mega piłkarzyki; Pięciobój; Mega twister; Biathlon; Zabawa Król
Strzelców; Sumo; Strongman. Uczestnicy korzystali również z Placu Zabaw Stowarzyszenia.
Dla uczestników „Wesołej Olimpiady” partner projektu SOSW w Pelplinie przygotował posiłek
i nagrody.
Zakończono realizację projektu pn.: „Wesoła Stonoga na Huśtawce”, koordynatorem projektu
jest Pani Lilla Brzoskowska. Projekt polegał na wybudowaniu placu zabaw dostosowanego do
możliwości dzieci niepełnosprawnych. 23 maja 2013 roku podczas „Wesołej Olimpiady”
Stowarzyszenie dokonało uroczystego otwarcia Placu Zabaw. Na Placu zamontowano tablicę,
na której zostały umieszczone loga darczyńców. Na ścianie graniczącej z Placem powstały
piękne malunki wykonane przez wolontariuszy. Na realizację projektu w latach 2011 - 2013
Stowarzyszenie pozyskało darowizny od: Elektrowni Północ, Fundacji PKO BP, dwukrotnie od
Fundacji ENERGA, dwukrotnie od Firmy Gemalto, Swisspor, BS w Tczewie, BS
w Skórczu/Oddział w Pelplinie, Masarnia Rąbała, Pestar. Plac wybudowano dzięki
przychylności Gminy Pelplin, która przekazała teren pod budowę Placu. Stowarzyszenie w
sierpniu 2013 roku spłaciło zobowiązanie finansowe wobec Firmy Saternus, która była
wykonawcą Placu.
W roku 2012 Zrealizowano projekt pn. „Wesoła Stonoga na ścieżce Czasu Pelplina”promocja walorów historycznych Pelplina poprzez budowę ścieżki edukacyjnej w ramach
programu Leader (oś 4 PROW). Założenia projektu były nadal realizowane w roku 2013.
W roku 2011 zrealizowano projekt pn. „Wesoła Stonoga na dwóch kółkach na Kociewiu” –
promocja turystyki rowerowej w ramach programu Leader (oś 4 PROW). Główny cel
projektu: rozpowszechnianie turystyki rowerowej – był nadal realizowany w roku 2013. Dzieci
korzystały z będących w posiadaniu Stowarzyszenia rowerów – uczestniczyły w wycieczkach i
rajdach rowerowych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

POWIAT TCZEWSKI

(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
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady x nie
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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Lp Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

-

-

-

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
BEZPOŚREDNI ODBIORCY OK: 150
Osoby
OSÓB
Liczba odbiorców działań organizacji
fizyczne
ODBIORCY ŚCIEZKI EDUKACYJNEJ:
OK. 4500 OSÓB
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

1) POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ
ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
2) DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
3) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Kod PKD:

85.51.Z

Kod PKD:

86.90.A

Kod PKD:

85.60.Z

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
POWIAT TCZEWSKI
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „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.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

X nie

X nie

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)

21.848,60 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

19.629 ,60 zł
0,00 zł
0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

0,00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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0,00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

8.250,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

8.250,00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0,00zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

13.598,60 zł

a) ze składek członkowskich

2.219,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

300,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

11.079,60 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

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

0,00 zł

g) z nawiązek sądowych

0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

0,00 zł

2. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

Koszty ogółem:

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

12.769,11 zł

0,00 zł

10.391,90 zł

0,00 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
w
tym : 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:
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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2.376,66 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,55 zł

0,00 zł

X z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych

z innych zwolnień

-> jakich?___________________________

tak
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z X nie
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 226)

własność

użytkowanie wieczyste
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:

najem

X użytkowanie
X 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

0 osób

(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)

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

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

17 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

X tak

1. Organizacja ma członków

nie
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

29 osób fizycznych
0

osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 0 członków
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0 etatów

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

X tak
nie

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)

w
tym:

7 osób

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

7 osób

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

15 osób

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

w
tym:

a) członkowie organizacji

10 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d) członkowie organu zarządzającego

15 osób
5 osób

e) inne osoby

5 osób

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

a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

0,00 zł

wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

nagrody

0,00 zł

premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

2.950,00 zł

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

w
tym:

2.950,00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
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2.950,00 zł

0,00 zł
2.950,00 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

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

-

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

X nie
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

- ,

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

zł

-

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

X tak
nie

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

Lp Nazwa zadania

Kwota

1

WESOŁA STONOGA W SIODLE – UMOWA Z PCPR W TCZEWIE (ZE ŚRODKÓW PFRON)

3 750,00

zł

2

WESOŁA OLIMPIADA – UMOWA Z GMINĄ PELPLIN

4 500,00

zł

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

X nie

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

tak

X nie

X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

-

-

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

-%

-%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Data zakończenia
Lp
Przedmiot kontroli
Organ kontrolujący
kontroli
1

OBLICZANIE, WYPŁACANIE, ROZLICZNIE SKŁADEK NA
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE,
WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ, ZGŁASZANIE DANYCH
DLA CELÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH W TCZEWIE

18.09.2013r.

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 X nie
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Nasze Stowarzyszenie jest młodą organizacją, która dynamicznie się rozwija. Swoim działaniem szczególnie
obejmujemy osoby niepełnosprawne intelektualnie. Naszymi podopiecznymi są przede wszystkim uczniowie
Specjalnego Ośródka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie. Główny nacisk kładziemy na integrację, rehabilitację
oraz aktywność.
Nasi podopieczni dzięki uczestnictwu w projektach aktywnie włączyli się w życie Gminy Pelplin. Wzięli udział
w Jarmarku Cysterskim, Dniach Pelplina i Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych organizowanych corocznie
przez SOSW w Pelplinie. Dzieci korzystały z rehabilitacji, hipoterapii, oraz bezpłatnych atrakcji podczas Wesołej
Olimpiady. W roku 2011 w ramach projektu „Wesoła Stonoga na dwóch Kółkach na Kociewiu” zakupiliśmy
10 rowerów, które nadal są intensywnie użytkowane. Nasi podopieczni biorą udział w różnych rajdach i wycieczkach
rowerowych.
W roku 2012 postanowiliśmy spełnić jedno z naszych marzeń. Wybudowaliśmy Plac Zabaw dla uczniów SOSW
w Pelplinie. Nasz pomysł urzeczywistnił się dzięki wielu ludziom dobrej woli. Nasz projekt „Wesoła Stonoga
na Huśtawce” spotkał się z przychylnością Gminy Pelplin, która udostępniła teren pod budowę Placu. Finansowo
budowę wsparli Darczyńcy: Elektrownia Północ, Fundacja PKO BP, Fundacja ENERGA (dwukrotnie), Gemalto
(dwukrotnie), Swisspor, BS w Tczewie, BS w Skórczu Oddział w Pelplinie, Masarnia Rąbała Pestar. Wszystkim
gorąco dziękujemy w imieniu własnym oraz zadowolonych dzieci! Dzięki Wam w roku 2013 całkowicie mogliśmy
spłacić zobowiązanie finansowe wobec Firmy Saternus, która wybudowała Plac.
Nasze działania są możliwe również dzięki współpracy z licznymi partnerami. Serdecznie dziękujemy: SOSW
w Pelplinie, Gminie Pelpin, Powiatowi Tczewskiemu, ZKiW nr 1 w Pelplinie, ZSP w Pelplinie, Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Pelplinie, Radiu Głos, TV-Pelplin oraz wszystkim wolontariuszom, których spotkaliśmy na swojej
drodze. Dzięki waszej życzliwości i pracy wiemy, że wszystko jest możliwe!
Stowarzyszenie 30 grudnia 2013 roku zostało wyróżnione przez Gminę Pelplin w konkursie Nagród
Wolontariatu. Otrzymaliśmy nominację do Nagrody w kategorii Inicjatywa Społeczna Roku 2013 za zorganizowanie
„Wesołej Olimpiady”. Ta nagroda to duże wyróżnienie nie tylko dla członków Stowarzyszenia ale dla wszystkich,
którzy razem z nami podjęli się trudu realizacji zadania. Szczególnie dziękujemy wolontariuszom z SOSW
w Pelplinie i ZSP w Pelplinie!
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Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Data wypełnienia
sprawozdania

Podpis

Małgorzata Puchalska
Prezes

25.03.2014r.

Ryszarda Kaliszewska
Wiceprezes

25.03.2014r.

Anna Głębocka
Sekretarz

25.03.2014r.

Karol Bugajski
Skarbnik

25.03.2014r.

Andżelika Kiryluk
Członek Zarządu

25.03.2014r.
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

