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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2014

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

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 58

Nr faksu 58

E-mail wesolastonoga@gmail.com

Strona www

536 00 42

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

221083992

536 18 41

WWW.soswpelplin.szkolnastrona.pl

(ZAKŁADKA STOWARZYSZENIE WESOŁA STONOGA)

08.09.2010 r.
Organizacja jest w trakcie ubiegania się o status opp
6. Numer KRS

1

0000364524

Imię i nazwisko

Funkcja

MAŁGORZATA
PUCHALSKA

PREZES

RYSZARDA
KALISZEWSKA

WICEPREZES

ANNA GŁĘBOCKA

SEKRETARZ

KAROL BUGAJSKI

SKARBNIK

ANDŻELIKA KIRYLUK

CZŁONEK ZARZĄDU

Wpisany do KRS

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

Funkcja

LUCYNA WIÓREK

PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI REWIZYJNEJ

JOANNA BADZIĄG

CZŁONEK KOMISJI
REWIZYJNEJ

LIDIA PUCHOWSKA

CZLONEK KOMISJI
REWIZYJNEJ

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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Wpisany do KRS

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, ochrona i promocja zdrowia:
Zrealizowano projekt pn.: „Wesoła Stonoga w siodle”, koordynatorem projektu był Pan
Karol Bugajski. Projekt otrzymał dotację w wysokości 5.460zł. z Powiatu Tczewskiego ze
środków PFRON z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach projektu
zrealizowano 100 godzin zajęć hipoterapii, 40 godzin rehabilitacji, które realizował Pan Piotr
Pruszak oraz 5 godzin promocji zadania. Hipoterapia odbywała się w Ośrodku Hipoterapii w
„Ranczu Krąg” koło Starogardu Gdańskiego. Realizacja projektu trwała od 3.06.2014r. do
31.12.2014r. Partnerem projektu był SOSW w Pelplinie.

1.1. Opis głównych
działań podjętych przez
organizację

Zrealizowano projekt pn.: „Wesoła Stonoga dba o kondycję”, koordynatorem projektu
była Pani Romana Chmielewicz. Projekt otrzymał dotację w wysokości 5.390zł. z Powiatu
Tczewskiego. W ramach projektu zrealizowano 13 godzin zajęć na basenie, 13 godzin
zajęć na kręgielni, 40 godzin rehabilitacji, które realizował Pan Piotr Pruszak oraz 5 godzin
promocji zadania. Realizacja projektu trwała od 24.02.2014r. do 31.12.2014r. Partnerem
projektu był SOSW w Pelplinie.
Zrealizowano projekt pn. „Stonoga w wesołym świecie". Projekt otrzymał dotację z
Gminy Pelplin w wysokości 1.500 zł. Polegał na zorganizowaniu dnia aktywności ruchowej
w Loopy’s World w Gdańsku. Wyjazd został włączony w obchody Dni Godności Osób
Niepełnosprawnych – Pelplin 2014. Realizacja projektu trwała od 15.04.2014r. do
15.06.2014r., a sam wyjazd miał miejsce 21 maja 2014 r.
Zrealizowano projekt pn. „Piękne i głośne czytanie na bibliotecznym dywanie... i nie
tylko”. Projekt otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
wysokości 12.097,63 zł. Podjęte działania zachęcały mieszkańców Gminy i Miasta Pelplin
do czytelnictwa poprzez szeroką promocję, zorganizowanie imprezy ulicznej,
integracyjnego konkursu czytelniczo - plastycznego oraz spotkań z ciekawymi
osobami/autorami książek. Realizacja projektu trwała od 17.09.2014r. do 19.12.2014r.
Partnerem projektu była Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie oraz SOSW w Pelplinie.

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację działalności pożytku publicznego

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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
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Ok.150 osób

2.2. Informacje na temat innych
(niż wymienionych w pkt 2.1)
odbiorców, na rzecz których
organizacja działała
(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
Sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. 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, z późn. zm.),
zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich
przedmiotem działalności

Sfera działalności pożytku
publicznego
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH1
OCHRONA I PROMOCJA
ZDROWIA
WSPIERANIE
I UPOWSZECHNIANIE
KULTURY FIZYCZNEJ

Przedmiot działalności
POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ
ZAJĘĆ SPORTOWYCH I
REKREACYJNYCH
DZIAŁALNOŚĆ
FIZJOTERAPEUTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz
z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
Numer Kodu

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. Jeśli organizacja prowadzi
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji
PKD, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Przedmiot i opis działalności

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji
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1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

30.397,63 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

2.450,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

1.800,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem

24.447,63 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem

1.700 zł

2. Informacja o kosztach organizacji
2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

30.486,79 zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
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

28.425,48 zł
0,00 zł
0,00 zł

d) Koszty administracyjne

2.037,31 zł

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

24,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym

- 89,16 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych
środków
4.1. Przychody z 1% podatku

0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

0,00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania
1

0,00 zł

2

0,00 zł

3

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

z podatku od towarów i usług

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych

z innych zwolnień
-> jakich?__________________________
nie korzystała

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)

tak
nie

własność
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)

użytkowanie wieczyste
najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
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
(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)

0 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. 0,5 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)

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 etatów

21 osób

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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31 osób fizycznych
0 osób prawnych

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
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)

nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym i czasu pracy)

34 osoby

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

11.640,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

11.640,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
970,00 zł
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
6.060,00 zł
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego

nie

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

nie

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

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

Powiat Tczewski

1

2
IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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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 na basenie i kręgielni, fizjoterapii, hipoterapii, oraz
bezpłatnych atrakcji podczas wyjazdu do Loopy's World w Gdańsku. 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, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie, ZKiW nr 1
w Pelplinie, ZSP 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 w grudniu 2013 roku zostało wyróżnione przez Gminę Pelplin w konkursie Nagród
Wolontariatu. Otrzymaliśmy nominację do Nagrody w kategorii Inicjatywa Społeczna Roku 2014 za realizację
projektu pn."Piękne i głośne czytanie na bibliotecznym dywanie... i nie tylko". 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 oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej, która razem z nami podjęła się
realizacji zadania.
Stowarzyszenie wnioskowało w roku 2014 o zmianę statusu Stowarzyszenia na organizację pożytku publicznego.
Po zaakceptowaniu wniosku złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku nasze Stowarzyszenie będzie
mogło pozyskiwać od osób dobrej woli 1% od wysokości płaconego podatku dochodowego.
Małgorzata Puchalska
Ryszarda Kaliszewska
Czytelny podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji

Anna Głębocka

Data wypełnienia sprawozdania

26.03.2015r.
(dd.mm.rrrr)

Karol Bugajski

Andżelika Kiryluk
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