Organizacja Pożytku Publicznego

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Mickiewicza 13
tel/fax: 33-858 13 64
www.psouu.cieszynski.info
e-mail: osrodekrew@poczta.onet. pl
NIP 548-10-52-070
REGON 070926987
konto: Bank Spółdzielczy w Cieszynie 12 81130007 2001 0002 9304 0001

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA
ZA ROK 2010
1. Nazwa:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Cieszynie
2. Siedziba i adres:
ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn
3. Dane kontaktowe
tel./faks + 48 33 858 13 64
e-mail: osrodekrew@poczta.onet.pl
www.psouu.cieszynski.info
4. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:
18 grudnia 2001 r.
5. Data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego:
29 grudnia 2006 r.
6. Nr KRS: 0000070261
7. Regon:

070926987

8. NIP: 548 10 52 070
9. Rodzaj prowadzonej działalności wg PKD: 9499 Z

Marzena Gach – Przewodnicząca zam. ul. Gawlasa 5/5, 43-400 Cieszyn

Strona9

10. Dane dotyczące Członków Zarządu Koła:

Elżbieta Waliczek – V-ce Przewodnicząca,zam. ul. Kossak Szatkowskiej 8/30
43-400 Cieszyn
Małgorzata Parypińska – Sekretarz, zam. ul. Skrajna , 43-400 Cieszyn
Maria Bant – Skarbnik, zam. ul. Św. Jerzego 11/23, 43-400 Cieszyn
Anna Wrzecionko – Członek Zarządu, zam. ul. Morcinka 3/3 43-400 Cieszyn
Krystyna Wojaczek – Członek Zarządu,zam.ul. Słoneczna 7, 43-417 Kaczyce
Andrzej Twardzik – Członek Zarządu, zam. Ogrodzona 19, 43-426 Dębowiec
11. Dane dotyczące Członków Komisji Rewizyjnej Koła:
Iwona Bebek – Przewodnicząca, zam. ul. Wiślańska 11, 43-424 Drogomyśl,
Halina Szeremet – Członek Komisji Rewizyjnej, zam., ul. Jodłowa 9,
43-460 Wisła
Marzena Szołdra – Członek Komisji Rewizyjnej, zam. ul. Zofii Kossak 48,
43-436 Górki Wielkie,
12. Terenem działania Stowarzyszenia jest Powiat Cieszyński.
13. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, nie
prowadzi działalności gospodarczej.
14. Cele Statutowe:
Celem statutowym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z
upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków postrzegania wobec nich praw człowieka,
prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Zadania realizowane są poprzez:
•

prowadzenie poradnictwa i doradztwa dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich
rodzin w ramach systemu wsparcia społecznego,

•
•

organizowanie integracyjnych imprez kulturalnych, okazjonalnych, rekreacyjnych,
współpracę z samorządem lokalnym w zakresie zaspokajania potrzeb środowiska
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z instytucjami, placówkami oświatowymi,
kulturalnymi mogącymi mieć wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku osób
niepełnosprawnych,

•

prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej Stowarzyszenia przy

•

współpracę z wolontariuszami wspierającymi osoby niepełnosprawne i ich rodziny,

•

prowadzenie placówek:
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) i Punktu Wczesnej
Interwencji (PWI), w których realizowane są programy i usługi dla dzieci i dorosłych w
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współpracy z mediami,

zakresie

kompleksowej,

wielodyscyplinarnej

rehabilitacji,

terapii,

edukacji,

przygotowania do pracy, wspierania w samodzielności, a także pomocy rodzinie
poprzez krótkoterminowe zastępowanie w opiece.
15. Opis działalności Stowarzyszenia.
Kontynuacja prowadzenia placówek:
•

od roku 1994 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW)
zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym jako placówka oświatowa, a u
Wojewody jako niepubliczny zakład opieki zdrowotne,j

•

od roku 1997 - Punktu Wczesnej Interwencji (PWI) - placówka zarejestrowana u
Wojewody jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,

W 2010 roku do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
uczęszczało:
•

66 osób - dzieci, młodzież i osoby dorosłe z wieloraką niepełnosprawnością w
tym:

•

-

51 osób w wieku od 7 – 25 lat

-

11 osób powyżej 25 roku życia.
47 wychowanków, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną realizowało obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki.
Środki finansowe na realizację zadań oświatowych pochodziły z budżetu państwa –
dotacja oświatowa.
Niepełnosprawnym wychowankom, na podstawie skierowania od lekarza specjalisty
lub lekarza rodzinnego świadczyliśmy również usługi medyczne z zakresu rehabilitacji
medycznej.
Środki finansowe na realizację tych zadań pochodziły z Narodowego Funduszu
Zdrowia ( umowa nr 122/202862/05/2011 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej –
REHABILITACJA LECZNICZA)
19 dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością uczestniczyło w zajęciach, na
których między innymi rozwijały swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności
twórcze, uczyły się samodzielnego funkcjonowania społecznego, przygotowywały się
do podjęcia pracy. W 2010 roku 4 osoby niepełnosprawne zostały zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy. Zadania te realizowane
były przy udziale środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych jako zadanie zlecone z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych.
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•

W 2010 roku z usług w Punkcie Wczesnej Inetrwencji korzystało:
798 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w wieku od dnia
narodzenia do 7 roku życia dzieci (na realizacje zadania środki finansowe pochodziły
z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach umowy wymienionej powyżej)
We wrześniu 2010 roku, ze względów organizacyjnych, nastąpiło połączenie placówek
OREW i PWI. Nowy Statut OREW pozwolił rozszerzyć zadania placówki o wczesną
interwencję

16. W 2010 roku na posiedzeniach Zarządu Koła podjęto uchwały:
Uchwała nr 1 z 04.03.2010 w sprawie przyjęcia bilansu
Uchwała nr 2 z dnia 04.03.2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Uchwała nr 3 z dnia 04.03.2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego
Uchwała nr 4 z dnia 04.03.2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu WZS
Uchwała nr 5 z dnia 04.03.2010 w sprawie przyjęcia Porządku Obrad WZS
Uchwała nr 6 z dnia 04.03.2010 w sprawie przyjęcia zatwierdzenia preliminarza
finansowego na 2010 rok
Uchwała nr 7 z dnia 04.03.2010 w sprawie zwołania Walnego Zebrania
Sprawozdawczego
Uchwała nr 8 z dnia 24.06 2010 w sprawie ustalenia wysokości składki placówkowej
Uchwała nr 9 z dnia 16. 08. 2010 w sprawie przyjęcia nowego Statutu OREW
Uchwała nr 10 z dnia 16. 08. 2010 w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu OREW
Uchwała nr 11 z dnia 16. 08. 2010 w sprawie wyrejestrowania PWI z rejestru
zakładów opieki zdrowotnej
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Uchwała nr 12 z dnia 6.10. 2010 w sprawie przyjęcia aneksu do Statutu OREW

17. INFORMACJA O PRZYCHODACH w 2010 roku

PRZYCHODY OGÓŁEM
w tym:
1. Przychody z 1 % podatku
dochodowego od osób
fizycznych
2. Ze źródeł publicznych
ogółem
W tym:
a. z budżetu państwa
Narodowy Fundusz Zdrowia
b. z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego w
tym:
- dotacja dla oświatowej
placówki niepublicznej
- dotacja na realizację
zadania publicznego

c. z funduszy celowych

4. Ze źródeł prywatnych
ogółem
W tym:
a. składki członkowskie
b. darowizny
c. zbiórki publiczne

5. Inne przychody ogółem
W tym:
a. odsetki

Kwota
3 356 614,66
68 083,00

Kwota przekazana przez podatników w
roku 2010 z odpisów podatkowych

3 242 449,53

-

1 027 086,78

Stowarzyszenie otrzymało środki na
rehabilitację medyczną dzieci i młodzieży

1 956 508,66

-

Stowarzyszenie otrzymało w 2010 roku
dotację na realizację obowiązku
1 856 302,66
szkolnego kwotę 1 839 422,00 zł
16 880,66 zł – RMP
Stowarzyszenie otrzymało w 2010 roku z
Gminy Strumień -45 000,00, Gminy
100 206,00 Skoczów -25 000,00, Gminy
Zebrzydowice -13 806,00, Gmina
Cieszyn – 16 400,00
Stowarzyszenie uzyskało ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
• 215 634,01 ( w ramach zadań
258 854,09
zleconych)
• 31 895,08 – RMP,
• 11 325,00 w ramach środków
PUP
42 672,10

-

Składki członkowskie, które wpłynęły na
konto organizacji
Otrzymane przez Stowarzyszenie
31 927,00
darowizny w roku 2010
Zbiórki publiczne przeprowadzone w roku
2010 zgodnie z zezwoleniem Starosty
7 393,10
Cieszyńskiego znak WZ 5012-1/04 z dnia
24.11.2004
3 352,00

3 410,03
265,17

Odsetki od środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych
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Wyszczególnienie

18. INFORMACJA O KOSZTACH w 2010 roku
Wyszczególnienie
1. sposób przeznaczenia
środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od
osób fizycznych
2. Koszty realizacji zadań
statutowych (nieodpłatna
działalność pożytku
publicznego
3. Koszty ogólno
administracyjne działalności
statutowej

Kwota
Cała kwota zebranych środków zostanie
0,00 przeznaczona na budowę nowego ośrodka
dla osób z upośledzeniem umysłowym
Kwota na realizację zadań statutowych
wydatki ponoszone zgodnie ze źródłem
2 808 174,17
finansowania ( w tym 66,91 – pozostałe
koszty)
Kwota obsługi administracyjnej placówek
w tym: wynagrodzenie dyrektora,
443 274,46 księgowej, pracowników
administracyjnych, zużycie materiałów i
energii, podróże służbowe

19. Informacja o korzystaniu z uprawnień OPP
-

zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych,
zwolnienie z podatku od nieruchomości
zwolnienie z opłaty skarbowej
zwolnienie z opłat sądowych

20. Dane o liczbie osób zatrudnionych

•

63 osoby w ramach 59 umów cywilno prawnych (umowy zawarte w roku 2010) w
tym:
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Cieszynie – zatrudniało:
• 51 osoby w ramach umów o pracę (na dzień 31.12.2010) w tym:
o fizjoterapeuta – 9 etatów,
o nauczyciel terapeuta – 13 etatów,
o psycholog – 2,5 etatu
o logopeda – 2 etaty,
o katecheta – 0,20 etatu,
o pielęgniarka/ opiekun – 2 etaty,
o opiekun – 12 etatów,
o kierowca – 2 etaty
o sprzątaczka – 1 etat
o administracja – 6 etatów (dyrektor, główny księgowy, st. referent do spraw
księgowo-kadrowych,
pracownik
administracyjno-socjalny,
referent
administracyjny, pracownik biurowy),

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ekspert komisji egzaminacyjnej – 2 osoby – 2 umowy,
opiekun osoby niepełnosprawnej w czasie realizacji projektu PFRON – 12
osób – 16 umów,
zarządzanie strukturą merytoryczną w ramach projektu PFRON – 1 osoba – 2
umowy,
zarządzanie strukturą finansową w ramach projektu PFRON – 1 osoba – 2
umowy,
przygotowanie i organizacja Dnia Godności osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną – 2 osoby - 2 umowy,
kierowca – 2 osoby – 2 umowy
opiekun w czasie trwania „Zielonej Szkoły” – 26 osoby – 26 umów,
nadzór merytoryczny w czasie trwania „Zielonej Szkoły” – 1 osoba – 1
umowa,
wykonanie przeglądu nieruchomości – 1 osoba – 1 umowa,
pomoc w przygotowaniu dokumentacji medycznej – 1 osoba – 1 umowa,
prace remontowo-naprawcze – 2 osoby – 3 umowy,
logopeda – umowa o świadczenie usług,
lekarz rehabilitacji – umowa o świadczenie usług,
lekarz neuropediatra – umowa o świadczenie usług.

21. Dane o wynagrodzeniach:
Wynagrodzenia wg formy zatrudnienia - rocznie:
• umowa o pracę w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze: 1 585 053,84 zł
- premie : 389 396,00 zł
- dodatki funkcyjne: 51 875,00 zł
- wynagrodzenia chorobowe do 35 dni: 19 270,85 zł
- zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze: 51 461,89 zł
- składki ZUS płacone przez zakład pracy: 349 309,03 zł
- dofinansowanie ZFŚS: 47 024,00 zł
• umowa zlecenie w tym:
- wynagrodzenie brutto: 99 303,98 zł
- składki ZUS płacone przez zakład pracy: 12 631,85 zł
22. Dane o wartości aktywów
środki trwałe wartość początkowa: stan na dzień 31.12.2010
•

urządzenia techniczne – 69 539,10 zł
środki transportowe – 436 540,00 zł
pozostałe środki – 188 462,49 zł
niskowartościowe składniki majątku trwałego (do 3 500,00zł) – 607 189,33
środki trwałe w budowie 152 514,70 zł

środki pieniężne na kontach bankowych:
-

rachunek podstawowy – 1 303 577,19
rachunek ZFŚS – 1 938,39
rachunek środków PFRON – 44 036,99
rachunek (zbiórki publiczne, darowizny, 1%) – 126 576,86
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•

23. Dane o wolontariacie:
•

w 2010 roku 14 wolontariuszy zaangażowanych było w pracę opiekuńczą nad
osobami niepełnosprawnymi.

24. ZADANIA PUBLICZNE ZLECONE do realizacji w roku 2010
Nr, data zawarcia,
czas
realizacji Zadanie
Kwota
umowy
Powiat
85419
Dotacja dla placówki oświatowej 1 839 422,00
Cieszyński
na realizację obowiązku szkolnego
dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnej
Narodowy
122/202862/05
Udzielanie
świadczeń 1 091 180,00
Fundusz
zdrowotnych
–
rehabilitacja
Zdrowia oddział
lecznicza
Śląski
Gmina
1/EK/10
Dowóz z terenu Gminy Cieszyn 16 400,00
Cieszyn
z dnia 4.01.2010
uczniów niepełnosprawnych na
zajęcia edukacyjne do OREW w
Cieszynie
Gmina
OSE-2/2010/131
Dowóz
uczniów 13 806,00
Zebrzydowice
niepełnosprawnych
z
terenu
Gminy Zebrzydowice na zajęcia
edukacyjne w 2010 roku
Gmina
OR/30/2010
Dowóz z terenu Gminy Skoczów 3 25 000,00
Skoczów
Z dnia 13.01.2010
uczniów niepełnosprawnych na
zajęcia edukacyjne do OREW w
Cieszynie
Gmina
476/2009
Dowóz z terenu Gminy Strumień 45 000,00
Strumień
z dnia 22.12.2009
uczniów niepełnosprawnych na
zajęcia edukacyjne do OREW w
Cieszynie
PFRON
ZZO/000035/14/D
Realizacja zadania w ramach art. 97 457,00
Z dnia 16.12.2009
36 ustawy z dnia 27.08.1997
Na okres 01.01- „Prowadzenie rehabilitacji osób
30.06.2010
niepełnosprawnych w różnych
typach
placówek
„WIĘKSZE
SZANSE
NA
GODNE
NIEZALEŻNE ŻYCIE”
PFRON
ZZO/000035/14/D
Realizacja zadania w ramach art. 162 214,00
Z dnia 16.12.2009
36 ustawy z dnia 27.08.1997
Aneks nr 1 Na okres „Prowadzenie rehabilitacji osób
010.07.2010niepełnosprawnych w różnych
31.03.2011
typach
placówek
„WIĘKSZE
SZANSE
NA
GODNE
NIEZALEŻNE ŻYCIE”
Powiatowy
1/PFRON/2010
Refundacja za środków PFRON 11 325,00
Urząd Pracy w
kosztów wyposażenia stanowiska
Cieszynie
pracy dla osoby niepełnosprawnej

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Lp. Podmiot

Wszystkie zadania publiczne, których realizacja zakończyła się na dzień 31.12.2010 zostały
zrealizowane w ramach w/w umów – zostały rozliczone. Zadanie PFRON (poz.8 tab.) będzie
rozliczone po zakończeniu realizacji umowy.

25. W okresie sprawozdawczym przeprowadzone były 3 kontrole:
1. 01.10.2010 rok – Na podstawie § 7 umowy OR/30/2010 z 13 stycznia 2010 r. oraz §
3 ust.4 pkt a i b Zarządzenia Burmistrza nr 0151/81/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w
sprawie wprowadzenia procedury kontroli dotacji celowych na realizację zadań
publicznych Gminy Skoczów.
Kontrola obejmowała sprawozdanie stanu realizacji zadania oraz efektywności,
rzetelności i jakości wykonania zadania. Wynik kontroli pozytywny.
2. 01.10.2010 rok – Kontrola zadania publicznego „Dowóz z terenu gminy Strumień
uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno_--Wychowawczego w Cieszynie” powierzonego do realizacji na
podstawie umowy. Wnioski z kontroli – „zadanie realizowane zgodnie z umową.....”
3. 12.07.2010 rok – kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych. Celem kontroli było sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów
prawa pracy dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przedmiotem
kontroli było stanowisko pracy pracownika biurowego zorganizowanego w mieszkaniu
zatrudnionego niepełnosprawnego. Wyniki kontroli były pozytywne.
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Elżbieta Waliczek

Przewodnicząca Zarządu Koła
Marzena Gach
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Sprawozdanie przyjęte UCHWAŁĄ NR 4 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
z dnia 31 marca 2011 roku.

