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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina OSTRÓDA

Powiat OSTRÓDZKI

Ulica GRUNWALDZKA Nr domu 19 A Nr lokalu 

Miejscowość OSTRÓDA Kod pocztowy 14-100 Poczta OSTRÓDA Nr telefonu 89-646-49-29

Nr faksu 89-646-49-29 E-mail 
zk.ostroda@psoni.org.pl

Strona www www.ostroda.psoni.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-07-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51040217500000 6. Numer KRS 0000007981

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mieczysław Kowalczyk Przewodniczący Zarządu 
Koła

TAK

Mariusz Bojarowski Wiceprzewodniczący 
Zarządu Koła

TAK

Wioletta Gutfrańska Sekretarz Zarządu Koła TAK

Andrzej Bałdyga Skarbnik Zarządu Koła TAK

Teresa Bielińska Członek Zarządu Koła TAK

Kamila Włodarska Członek Zarządu Koła TAK

Barbara Aleksandrowicz Członek Zarządu Koła TAK

Anna Gazda Członek Zarządu Koła TAK

Andrzej Kosecki Członek Zarządu Koła TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO 
W OSTRÓDZIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób  z 
niepełnosprawnością intelektualna, tworzenie warunków przestrzegania 
wobec innych praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia  
oraz wspieranie ich rodzin

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1)Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
niepełnosprawnością intelektualną   i zaspokajanie ich po¬trzeb w 
zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, 
pracy, miesz¬kalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji 
w in¬tegracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w 
samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, 
ochrony i pomocy prawnej.
2) Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opie¬kunów osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.
3) Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w 
sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością 
intelektualną przebywającym w placówkach opieki całkowitej 
sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji   z otwartym 
środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania 
wobec tych osób praw człowieka.
4) Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warun¬¬ków 
decydowania  w swoich sprawach zarówno w ro¬dzinach, jak i w 
placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
5) Udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością 
intelektualną, aby oni sami mogli występować w swoim imie¬niu, mię¬dzy 
innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowa¬nie   i opiekę prawną a 
także występowanie w interesie indywidualnych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną .
6) Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako 
indywidualnych osób  i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania 
przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia 
społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowied¬niego 
wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa  i 
asysty.
7) Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych 
usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, 
wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności  w zakresie wczesnej 
interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, w tym 
socjoterapii, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie 
wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących 
realizacją obowiązku szkolnego   i obowiązku nauki; edukacji 
obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-
rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej 
wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup 
rówieśniczych  i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp.  z 
uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.
8) Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Henryka Gostołek Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bożena Lange Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Helena Nycz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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zawodowego                                       i przygotowania do pracy oraz 
aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i 
wspomaga¬nego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.
9) Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w 
szczególności:
• grup samopomocowych,
• grup wsparcia,
• usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec 
osoby  niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach 
kryzysowych,
• placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
• informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy 
ofiarom przemocy  i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp.
10) Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i 
samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i 
eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
11) Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, 
organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolic¬kim i innymi związkami 
wyzna¬nio¬wymi, a także placówkami i oso¬bami fizycz¬nymi dla 
realizacji celów statutowych wymienio¬nych w rozdz. II artykuł 4
12) Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz 
doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, 
praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników 
Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, 
terapeutów oraz wolontariuszy.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działalność Zarządu Koła PSONI, posiedzenia Zarządu.Działalność ZK koncentrowała się na realizacji 
przyjętego podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 06 czerwca 2017  roku programu 
działania nakierowanego na rozpoznawaniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami, reagowanie na nie 
poprzez podejmowanie adekwatnych do potrzeb działań, kontynuacji i  rozwoju usług  na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz kierowaniu bieżącą  pracą Koła. Stąd podejmowane uchwały  i 
decyzje dotyczyły podnoszenia jakości pracy poszczególnych placówek, gospodarki finansowej, 
realizacji zadań wzbogacających ofertę Stowarzyszenia adresowaną do osób z niepełnosprawnościami i 
ich rodzin oraz sprawne zarządzanie.  W roku sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Koła 
oraz 8 konsultacji  Prezydium Zarządu Koła.  Podjęto 32 uchwały. Zarząd Koła po raz kolejny wystąpił do 
Sądu Rejonowego KRS w Olsztynie o wpis działalności odpłatnej pożytku publicznego zgodnie z 
zapisami w statucie PSONI t.j. :
• 47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami                          i 
targowiskami,
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
79.12. Z działalność organizatorów turystyki,
• 87.30.Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych,
• 88.10.Z pomoc społeczna bez  zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych,
• 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
Niestety po raz kolejny Sąd odmówił wpisu uzasadniając tym, iż stowarzyszenie powinno najpierw 
wykazać się taką działalnością w praktyce wykazując ją w sprawozdaniu i dopiero na tej podstawie wpis 
zostanie dokonany. W związku z tym, Zarząd postanowił realizować działalność odpłatną. W 2017 r. 
rozpoczął działalność w obszarze 56.29.Z  - pozostała usługowa działalność gastronomiczna (odpłatność 
za wyżywienie). 2) Członkowie Zarządu Koła PSONI oraz pracownicy Stowarzyszenia byli aktywni               
        w wielu gremiach, spotkaniach konsultacyjnych oraz forach i konferencjach, co miało niewątpliwy 
wpływ na działania projakościowe dla stowarzyszenia oraz innych podmiotów działających w obszarach 
wspierania osób z niepełnosprawnościami: 
• 05 maja 2017 r. - Konferencja w Suwałkach nt.: „ Wspólna sprawa – racjonalne usprawnianie dla 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, aby mogła ona być włączona w życie społeczne w 
województwie podlaskim” –  6 osób ( przewodniczący ZK Mieczysław Kowalczyk, członek ZK K. 
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Włodarska, doradca zawodowy Małgorzata Grzyb, Self – adwokaci Justyna Ilasz, Anna Kondrusik, Paweł 
Jaworski),
• 25-26.05.2017r. - Konferencja w Biskupcu z okazji 25. lecia  PSONI Koło w Biskupcu –  6 osób ( 
przewodniczący ZK M. Kowalczyk, wicedyrektor OREW Anna Gazda, dyrektor NPS OREWIACZEK Agata 
Pruska, kierownik PŚDS Aneta Lis, kierownik WTZ, czł. ZK Kamila Włodarska, członek Zarządu Teresa 
Bielińska),
• 30.05.2017r. „ Rodzina to jest siła – najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka) w Ostródzie – 1 osoba 
( członek ZK Teresa Bielińska),
• 20-21.06.2017r. Dolnośląski Konwent Regionalny we Wrocławiu – 2 osoby ( członek ZK Kamila 
Włodarska, terapeuta zajęciowy Anna Piątkowska),
• 28.06.2017r. - Regionalna Konferencja w Ełku dotycząca konsultacji społecznych zmian w ustawach 
wdrażających Program Kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” – 4 ( wiceprzewodniczący ZK 
Mariusz Bojarowski, kierownik WTZ – członek ZK Kamila Włodarska, kierownik PŚDS Aneta Lis, 
terapeuta zajęciowy z WTZ Marta Wiśniewska - Żygo),
• 22.09.2017r. – Konsultacje społeczne dotyczące zmian w ustawach wdrażających program 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” – 2 osoby ( kierownik WTZ, członek ZK Kamila 
Włodarska, dyrektor NPS Orewiaczek Agata Pruska),
• 17.10.2017r. - Ogólnopolska Konferencja w sprawie konsultacji społecznych zmian  w ustawach 
wdrażających Program Kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” ( wicedyrektor OREW Anna 
Gazda, kierownik WTZ, członek ZK Kamila Włodarska, kierownik PŚDS Aneta Lis),
• 25.10.2017r. – III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie – 5 osób ( przewodniczący ZK 
Mieczysław Kowalczyk, kierownik WTZ, członek ZK Kamila Włodarska, doradca zawodowy Małgorzata 
Grzyb, terapeuta PŚDS Magdalena Szaudzianis, self – adwokaci Justyna Ilasz, Anna Kondrusik, Justyna 
Kudlak),
• 24.11.2017r. XLI Sympozjum naukowe „Samostanowienie i niezależne życie osób z 
niepełnosprawnością intelektualną”  w Warszawie – 8 osób                   ( doradca zawodowy WTZ 
Małgorzata Grzyb, 2 terapeutów zajęciowych                     z WTZ Hanna Grabiec, Lidia Roguska, 3 self – 
adwokatów Anna Kondrusik, Emil Rudnicki, Krystian Słowik, psycholog z OREW Małgorzata Orłowska, 
terapeuta z PŚDS Agnieszka Witus),
• 11-13.10.2017r. – 2 dniowe spotkanie w Olsztynie i  Fromborku: Konferencja nt.: Samorządność i 
subsydiarność – zaspokajanie potrzeb społecznych przez organizacje pozarządowe oraz Forum 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego WTZ i ZAZ   - 2 osoby ( kierownik WTZ, członek ZK i  kierownik 
ZAZ Dorota Bugaj)
• 18.10.2017r. – spotkanie Rady Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w 
Olsztynie ( kierownik WTZ, czł. ZK Kamila Włodarska,  kierownik ZAZ Dorota Bugaj)
• 19 20.10.2017r. – 2 – dniowe spotkanie Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju 
Ekonomii Społecznej w Lidzbarku Warmińskim oraz Forum WTZ i ZAZ woj. Warminsko – Mazurskiego – 
2 osoby ( kierownik WTZ, czł. ZK Kamila Włodarska,  kierownik ZAZ Dorota Bugaj)  ,
• Organizację Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, Konsultacji Psychologicznych 
i Fizjoterapeutycznych – VIII edycja pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego 
w Ostródzie (11.03.2017 r.) – dziesięciu  specjalistów z OREW udzieliło łącznie 121 konsultacji 
logopedycznych, psychologicznych i fizjoterapeutycznych,  po raz pierwszy do akcji dołączyli 
fizjoterapeuci,
• Współpracę z UMCS w Lublinie przy adaptacji narzędzia do diagnozy funkcjonalnej osób 
z niepełnosprawnościami,
• Czynny udział psychologów Marty Śliżewskiej i Moniki Karłowicz  z OREW w II Seminarium Warmińsko 
– Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej pt. „Edukacja inkluzyjna i włączająca jako wyzwanie i zadanie dla 
współczesnej pedagogiki specjalnej” w Ełku (16.03.2017 r.),
• Aktywny udział kadry i wychowanków OREW podczas wizytacji gości z Chorwacji 
w placówkach PSONI pod kierownictwem prof. Agnieszki Żyta z UWM w Olsztynie (27.03.2017 r.).
3) Konferencja zorganizowana przez Koło PSONI w Ostródzie w dniu 20. 09. 2017 r.  
• Warmińsko – Mazurski Konwent Regionalny w Ostródzie  „ Edukacja + Praca = Niezależność Osób z 
Niepełnosprawnościami” (ok. 80 uczestników)
4) W 2017 r. członkowie Zarządu Koła uczestniczyli  w pracach organów samorządowych, organizacji 
pozarządowych i innych gremiów.6.Ponadto do działań projakościowych zaliczyć należy podnoszenie 
kwalifikacji i kompetencji przez pracowników zatrudnionych w strukturach organizacyjnych Koła oraz 
poprawa warunków materialnych realizacji zadań statutowych. W ramach tego zadania zrealizowano: 
a) szkolenia w systemie wewnętrznym i zewnętrznym   w placówkach, którymi objęto pracowników 
merytorycznych w liczbie 98,  w tym 30 pracowników  z niepełnosprawnościami 
b) umożliwiono 59 pracownikom wzięcie  udziału  w szkoleniach organizowanych przez Koło - 
prowadzonych przez zewnętrznych specjalistów oraz w ramach oddelegowania na szkolenia 
zewnętrzne o tematyce specjalistycznej 
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c) wspierano 18 pracowników podnoszących kwalifikacje na studiach podyplomowych   i kursach,
d) dokonano doposażenia w sprzęt rehabilitacyjno – terapeutyczny oraz pomoce edukacyjno – 
terapeutyczne oraz   wykonano bieżące remonty i naprawy w placówkach, m.in.;
• remont łazienki w holu OREW,
• zakup maszyny czyszczącej dla ZAZ,
• zakup 2 zestawów  komputerowych, 
• malowanie pomieszczeń terapeutycznych  w OREW.
7) Podejmowanie  działań w celu zaspokajania potrzeb osób z niepełnosprawnościami  i ich rodzin.
Stowarzyszenie wychodziło naprzeciw potrzebom środowiska osób  z niepełnosprawnością 
intelektualną podejmując  następujące działania: 
• w ramach współpracy z samorządami lokalnymi i powiatowym przedstawiciele Koła PSONI 
uczestniczyli w dn. 15.11.2017r.  opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 
Powiecie Ostródzkim na lata 2014-2020 – 3 osoby ( kierownik WTZ, kierownik PŚDS, pracownik 
socjalny),
• 04.12.2017r. - spotkanie w sprawie opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 
Powiecie Ostródzkim na lata 2014-2020 – 3 osoby ( kierownik WTZ, kierownik PŚDS, pracownik 
socjalny)
• monitorowano realizację działań zawartych w Strategii Powiatowej Rozwiązywania Problemów 
Społecznych oraz  Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób                                        z 
Niepełnosprawnościami na lata 2014 – 2020, dotyczących potrzeby osób     z niepełnosprawnością 
intelektualną. Pozyskano środki na realizacje takich zadań jak: prowadzenie treningów mieszkaniowych 
oraz  Teatru „Przebudzeni” oraz zrealizowano wyjazd nad morze dla osób głębiej niepełnosprawnych  - 
24 uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z rodzicami i kadrą , 
• we współpracy z Zarządem Głównym PSONI kontynuowano działalność  Centrum Doradztwa 
Zawodowego i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI,
• kontynuowano współpracę ze Szkolnymi Kołami Wolontariatu polegającą na szkoleniu  i organizacji 
ich pracy w Kole PSONI,  czego wynikiem jest stała aktywność  9 wolontariuszy. W stosunku do roku 
ubiegłego liczba wolontariuszy zwiększyła się   o 2 osoby. 
• promowano aktywności społeczno – obywatelską osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
ramach Regionalnej Organizacji Self Adwokatów ROSA. (opis w cz. 2) 
• 29 czerwca 2017 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 
dofinansowanie projektu w wysokości 2 680.838,94 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 p.n. 
„Rewitalizacja budynku po byłym Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie na potrzeby Centrum 
Rehabilitacji Edukacji i Wsparcia” Całkowita wartość projektu wynosi 3 156 228,17 zł.  W ramach tego 
projektu planuje się utworzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin osób z niepełnosprawnością Intelektualną, 
który będzie miał w swej ofercie szereg usług wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin 
m.in.: usługi asystenckie, usługi opiekuńcze, okresowe zastępstwo w opiece, program treningu 
mieszkaniowego , poprawa warunków świadczenia usług rehabilitacyjno – edukacyjnych na rzecz 
małych dzieci oraz wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego, 
Niepublicznego Przedszkola Specjalnego OREWIACZEK, Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy, w ty utworzenie 4 miejsc całodobowych.  
W związku z powyższym  w miesiącach lipcu i sierpniu 2017 r. trwała procedura przetargowa w celu 
wyłonienia wykonawcy w/w inwestycji. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawców:  na 
realizację cz. I – roboty budowalne i elektryczne – firma ADR BUD Wojciech Barański z Nidzicy oraz na 
cz. II – roboty sanitarne i co firma  WITKA z Olsztyna. Roboty rozpoczęto na początku września 2017 r. 
W związku z błędami   w projekcie wystąpiły pewne utrudnienia i opóźnienia w związku z tym 
planowane zakończenie robót planowane jest na II kw. 2018 r.  
• podjęto również starania o zwiększenie liczby miejsc w PŚDS w wyniku czego utworzono 5 nowych  
miejsc dla  głęboko niepełnosprawnych absolwentów.
• z informacji pracownika socjalnego wynika, iż na terenia działania Koła PSONI  w Ostródzie 
zidentyfikowanych zostało 20 rodzin, w których żyją osoby   z niepełnosprawnością intelektualną nie 
korzystające z żadnych form wsparcia. Ponadto Koło prowadziło akcję informacyjna na rzecz 
pozyskiwania 1% podatku. W wyniku tych działań z 1% podatku wpłynęło 20 556,20 zł. Środki te 
przeznaczono na wkład własny do realizowanych projektów.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

511

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Niepubliczne 
Przedszkole Specjalne 
w 2017 r. liczyło 26 
wychowanków w 7 
oddziałach 
przedszkolnych – w tym 
dwa oddziały „0” oraz 
jedna wychowanka z 
orzeczeniem o 
potrzebie zajęć 
indywidualnych, w 
warunkach domowych. 
Wychowankami 
przedszkola są dzieci od 
3 do 9 roku życia z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz z 
jednym rodzajem 
niepełnosprawności 
(niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 
umiarkowanym, 
znacznym, autyzm). 
 Dodatkowo, biorą 
udział w zajęciach o 
charakterze 
terapeutycznym w 
ramach pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej:muzykot
erapii (1 raz w 
tygodniu),dogoterapii 
(1 raz w tygodniu).
Przygotowanie dzieci 

85.60.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także 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
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do posługiwania się 
językiem obcym 
nowożytnym nie 
dotyczy dzieci 
posiadających 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
ze względu na 
niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i 
znacznym oraz dzieci ze 
sprzężoną 
niepełnosprawnością – 
zajęcia z języka 
angielskiego będą 
realizowane jako 
zajęcia dodatkowe, 
wzbogacające ofertę 
przedszkola w 
wymiarze 2 godzin 
tygodniowo.OREW jest 
placówką przeznaczoną 
dla dzieci i młodzieży z 
głębokim stopniem 
niepełnosprawności 
intelektualnej w wieku 
od 3 do 25 lat, 
znacznym i 
umiarkowanym 
stopniem 
niepełnosprawności 
intelektualnej oraz ze 
sprzężonymi 
dysfunkcjami w wieku 
od 3 do 24 lat. Do 
placówki uczęszczają 
wychowankowie z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną
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ochrona i promocja 
zdrowia

Działalność 
fizjoterapeutyczna w 
OREW realizowana jest 
rehabilitacja medyczna 
na podstawie kontraktu 
z NFZ w zakresie 
rehabilitacji dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego.Rehabilit
acją objęte były dzieci 
w wieku 0-7, 8-24 
lat.Celem rehabilitacji 
w WTZ jest wspieranie 
rozwoju społecznego 
uczestnika,k w tym 
także wspieranie i 
nauka umięjętności 
służących podjęciu 
pracy. Programy 
opracowane są na 
podstawie 
funkcjonalnej 
określającej poziom 
dojrzałości 
społecznej.Uczestnik 
korzysta z oferty 
terapeutycznej w 
warsztacie zgodnie z 
indywidualnym 
programem 
rehabilitacji, 
zawodowej i 
społecznej.

86.90.A

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla 
osób 
w podeszłym wieku i 
osób 
niepełnosprawnych.
PŚDS  świadczy  usługi 
w ramach 
indywidualnych 
i zespołowych 
treningów samoobsługi, 
treningów umiejętności 
społecznych, 
polegających na nauce, 
rozwijaniu i 
podtrzymywaniu 
umiejętności w zakresie 
czynności dnia 
codziennego oraz 
funkcjonowania 
w życiu społecznym 
oraz trening 
umiejętności spędzania 
czasu wolnego 
obejmujący: rozwijanie 
zainteresowań, 
rozwijanie aktywności 
artystycznej, rozwijanie 
aktywności sportowo- 

88.10.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

rekreacyjnej.W PŚDS 
funkcjonują pracownie, 
w których prowadzone 
sa zajęcia aktywizująco 
– wspierające;
- pedagogiczna – 
zajęcia  realizowane są 
poprzez terapię 
pedagogiczną, zajęcia 
rewalidacyjno – 
wychowawcze, 
stymulacje 
polisensoryczną – 
stymulacja dotykowa, 
słuchowa, węchu, 
smaku, wzrokowa. 
- pedagogiczna – 
zajęcia podnoszące 
sprawność 
intelektualną, elementy 
metody behawioralnej, 
relaksacja, wyciszenie, 
zajęcia metodą 
Snoezelen, 
biblioterapia, 
muzykoterapia, 
- umiejętności dnia 
codziennego -   zajęcia  
kulinarna poprzez  
wykonywanie  
czynności  dnia  
codziennego jak   
przygotowanie   
prostych   posiłków,  
sprzątanie,  obsługa 
prostego sprzętu  
gospodarstwa     
domowego, 
prasowanie, dbanie o 
porządek i estetykę w 
pomieszczeniach,
- umiejętności 
społecznych -  zajęcia   
zmierzające  do   nauki i 
podnoszenia  poziomu  
umiejętności   
interpetacji.
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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) 8,654,673.58 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 20,556.20 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4,951.40 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 5,709.48 zł

e) Pozostałe przychody 8,623,456.50 zł

0.00 zł

7,251,978.81 zł

561,762.92 zł

124,231.70 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 31,721.40 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

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, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 20,556.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7,937,973.43 zł
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12,853.40 zł

17,968.00 zł

900.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 664,422.55 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -7,496,527.89 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -3,088.34 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 77,391.07 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5,402.37 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8,297,094.86 zł 5,402.37 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

7,517,084.09 zł 5,402.37 zł

8,039.74 zł 0.00 zł

0.00 zł

25,036.40 zł

733,924.88 zł

13,009.75 zł 0.00 zł

1 Wkład własny do projektu ,,Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny" 5,402.37 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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.)

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi 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)

167.0 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)

148.3 etatów

12.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0.00 osób
3.2. 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:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 13



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,925,971.64 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4,692,711.95 zł

4,489,670.73 zł

- nagrody

- premie

36,726.99 zł

166,314.23 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 233,259.69 zł

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

4,925,971.64 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4,925,971.64 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

3,109.83 zł

19.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

12.00 osób

7.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

9.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

9.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Dowóz wychowanków do 
OREW i NPS OREWIACZEK z 
terenu 9 gmin powiatu 
ostródzkiego, iławskiego, 
olsztyńskiego ziemskiego

Ciągły 9 gmin powiatu 
ostródzkiego, iławskiego, 
olsztyńskiego miejskiego w celu 
realizacji rocznego 
przygotowania szkolnego, 
obowiązku nauki

miasto Ostróda, gmina ostróda, 
miasto i gmina Miłomłyn, gmina 
Grunwald, Gmina Dąbrówno, gmina 
Lubawa, miasto Lubawa, gmina 
Grodziczno, miasto i gmina 
Olsztynek, Nowe Miasto Lubawskie

218,900.00 zł

2 Mieszkanie Treningowe Prowadzenie grupowych zajęć o 
charakterze 
zindywidualizowanym w celu 
nabywania i utrwalania 
umiejętności prowadzenia 
gospodarstwa domowego oraz 
samodzielnego funkcjonowania 
w życiu społecznym

ciągły PFRON/PCPR 72,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10,370.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

3 Teatr Przebudzeni Prowadzenie zajęć z zakresu 
teatroterapii oraz wdrażania do 
uczestnictwa w życiu 
społecznym poprzez grę w 
spektaklach w konfrontacji z 
aktorami teatrów osób 
pełnosprawnych

Ciągły PFRON/PCPR 58,000.00 zł

4 Edukacja Teatralna i rozwój 
działalności Teatru 
Przebudzeni

Wsparcie działań Teatru 
przebudzeni w zakresie edukacji 
teatralnej poprzez uczestnictwo 
w festiwalach, przeglądach, 
spotkaniach teatrów 
amatorskich w Polsce.

Ciągły Fundusz Aktywizacji 
Twórczości Teatralnej przy Teatrze 
im. Jaracza w Olsztynie

10,000.00 zł

5 Wycieczka turystyczno-
rekreacyjna dla osób głębiej 
niepełnosprawnych

Wyjazd osób głębiej 
niepełnosprawnych do Jantara 
nad morzem skąd codziennie 
odbywały się wycieczki do 
atrakcji w najbliższej okolicy.

Cykliczny PFRON/PCPR 20,000.00 zł

6 Zespół Rehabilitacyjno-
Terapeutyczny

Prowadzenie kompleksowej 
rehabilitacji dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z różnymi 
niepełnosprawnościami.

Ciągły PFRON 124,720.98 zł

7 Rewitalizacja po byłym 
Urzędzie powiatowym na 
utworzenie Centrum 
Rehabilitacji, Edukacji i 
Wsparcia

Projekt zakłada remont 
budynku po urzedzie 
powiatowym, który został 
nabyty przez Stowarzyszenie 
dzięki któremu ulegną 
poprawie warunki 
funkcjonowania sąsiadujących 
placówek PSONI oraz 
utworzenie Ośrodka wsparcia 
Rodzin OzNI. Całość zyska 
miano Centrum Rehabilitacji 
Edukacji i Wsparcia.

Jednorazowy RPO woj. W-M 2014-
2020 Działanie RPWM.08.01.00 
Podziałanie Rewitalizacja obszarów 
miejskich

2,680,838.94 zł

8 Realizacja zadań 
edukacyjnych OREW

Realizacja obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 3,226,934.90 zł

9 Realizacja zadań z zakresu 
wychowania przedszkolnego 
w NPS OREWIACZEK

Realizacja wychowania 
przedszkolnego, rocznego 
przygotowania do szkoły dzieci 
z niepełnosprawnościami.

Urząd Miasta w Ostródzie 1,117,278.52 zł

10 Dofinansowanie działalności 
WTZ

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami.

Starostwo Powiatowe 97,754.00 zł

11 Prowadzenie PŚDS Prowadzenie wsparcia 
środowiskowego osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe 612,444.00 zł

12 Prowadzenie Zakładu 
Aktywności Zawodowej

Rehabilitacja zawodowa oraz 
zatrudnianie osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

PFRON 455,909.63 zł
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 SZANSA Sp. z o.o. 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19 A 100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 5

2 Wydział Polityki Społecznej WM Urzędu Wojewódzkiego 1

3 Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski 1

4 Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1

5 ZUS Elbląg 1

6 Starostwo Powiatowe w Ostródzie 1

7 PIP 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Kompleksowa rehabilitacja 
dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych w Zespole 
Rehabilitacyjno-
Terapeutycznym

Wieloprofilowe usprawnianie 
dzieci, młodzieży i dorosłych z 
niepełnosprawnościami

PFRON 124,231.70 zł

2 Działalność ZAZ Rehabilitacja zawodowa oraz 
zatrudnianie osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

PFRON 455,909.63 zł

3 Prowadzenie WTZ Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe w Ostródzie-
PCPR-PFRON

879,780.00 zł

4 Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania oraz pomoc 
dzieciom  w zakresie 
dożywiania na podstawie 
Ustawy o pomocy społecznej

Wydawanie obiadów dzieciom i 
młodzieży realizujących 
obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki

GOPS,MOPS 9,275.30 zł

5 Świadczenia zdrowotne w 
ramach kontraktu z zakresu 
rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego

NFZ Odział Warmińsko-Mazurski 540,971.00 zł
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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 publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Mieczysław Kowalczyk                  
                                                 

03.07.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania

8 PCPR Ostróda 2
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