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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, 
mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w 
integracji 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 opiekunów 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 warunków decydowania         
                     w swoich sprawach zarówno w rodzinach, 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 imieniu, między innymi poprzez doradztwo, 
szkolenie, asystowanie   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, odpowiedniego 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 zawodowego   
                                    i przygotowania do pracy oraz aktywnego 
poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i 
wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji 
ustawicznej.9)Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy 
rodzinom, a w szczególności:grup samopomocowych,

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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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 Katolickim i 
innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami 
fizycznymi dla realizacji celów statutowych wymienionych 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.13)Prowadzenie działalności informacyjnej 
i popularyzatorskie i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i 
zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

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  koncentrowała się na realizacji przyjętego podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 10 
maja 2018  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  zarządzania.  W roku sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Koła oraz 11 
konsultacji  Prezydium Zarządu Koła.  Podjęto 28 uchwał.Członkowie Zarządu Koła PSONI oraz pracownicy Stowarzyszenia byli 
aktywni w wielu gremiach, spotkaniach konsultacyjnych oraz forach i konferencjach, co jest miara dobrego potencjału 
kadrowego, gwarantującego działania projakościowe dla stowarzyszenia oraz innych podmiotów działających w obszarach 
wspierania osób z niepełnosprawnościami: 02 marca 2018 r. odbyła się Konferencja w CUP w Ostródzie pt. "Aktywizacja 
społeczno-zawodowa szansą na niezależność osób z niepełnosprawnościami"  skierowana  do podmiotów ekonomii społecznej, 
samorządów powiatowych i samorządu województwa, administracji wojewódzkiej, organizacji pozarządowych oraz 
zainteresowanych problematyką aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Organizatorem było Koło PSONI w 
Ostródzie w partnerstwie z Oddziałem Warmińsko – Mazurskim PFRON w Olsztynie. Aktywny udział jako prelegenci wzięło 3 
pracowników PONI Koło w Ostródzie (Sylwia Cieszewska i Marta Żygo z Centrum DZWONI oraz  Kamila Włodarska – członek 
Zarządu Koła, kierownik WTZ), 13 listopada 2018r. w konferencji organizowanej przez Koło w Mońkach nt.: "Godność dorosłej 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną a ubezwłasnowolnienie " – aktywny udział wzięło 3  self adwokatów (Justyna 
Kudlak, Justyna Ilasz, Piotr Łodzikowski) oraz 2 pracowników z Koła w Ostródzie (Kamila Włodarska – kierownik WTZ, 
Małgorzata Grzyb koordynator Regionalnej Organizacji Self Adwokatów )09. 10. 2018 r. w Regionalnym Konwent Osób 
Niepełnosprawnych w Olsztynku aktywne uczestnictwo 2 osób (Mariusz Bojarowski – wiceprzewodniczący Zarządu Koła -  
prowadzenie konwentu z ramienia WMSON, Mieczysław Kowalczyk – przewodniczący Zarządu – wystąpienie z prezentacją 
systemu wsparcia OzNI),29 września 2018 r. Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, Psychologicznych i 
Fizjoterapeutycznych w OREW  w Ostródzie podczas którego 11 specjalistów udzielało diagnoz i porad specjalistycznych dla 120 
osób z terenu miasta Ostródy i okolic (logopedzi: Anna Gazda, Paulina Piątkowska – Turska, Maria Mazur, Monika Wiktorska – 
Michalska; psychologowie: Małgorzata i Maciej Gęcowie, Małgorzata Orłowska, Marta Śliżewska; fizjoterapeuci: Krzysztof 
Chmielewski, Anna Machulska),25 października IV Kongres Osób niepełnosprawnych w Warszawie, w którym uczestniczyło 8 
osób z Koła w Ostródzie i tym samym brało aktywny udział w dyskusji w podgrupach tematycznych ( Mieczysław Kowalczyk, 
Aneta Gławdel, Agnieszka Piotrowska, Dorota Nowacka, Anna Zakrzewska, Iwona Goszczyńska, Mariusz Grus, Iwona Połeć),21 – 
22 września 2018 r. XLII Sympozjum naukowe pn. „Wczesna Interwencja”  w Warszawie, w którym wzięło udział w charakterze 
słuchaczy oraz aktywnego uczestnictwa w warsztatach tematycznych, 8 pracowników z Koła w Ostródzie (Mieczysław Kowalczyk 
przewodniczący Zarządu, oligofrenopedagog, Anna Gazda – wicedyrektor OREW, Maciej i Małgorzata Gęcowie, Marta Śliżewska 
– psychologowie z  OREW, Anna Gazda neurologopeda z OREW, Wicedyrektor OREW, Anna Machulska – fizjoterapeuta OREW, 
Magdalena Ząbczyńska, Kamila Nalewaj – oligofrenopedagodzy OREW.11-13.10.2018 r. spotkanie Regionalnej Platformy 
Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Lidzbarku Warmińskim oraz Forum WTZ i ZAZ woj. Warmińsko – 
Mazurskiego – uczestnictwo  kierowniczki  WTZ, członek  ZK Kamila Włodarska,  Czynny udział psychologów Macieja Gęca  i 
Małgorzaty Kwiecień - Gęca  z OREW  w III Seminarium Warmińsko – Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej w Nidzicy  pt. „Wczesne 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością  - szanse, możliwości, ograniczenia”,W 2018 r. członkowie Zarządu Koła 
uczestniczyli  w pracach organów samorządowych, organizacji pozarządowych i innych gremiów. Zakończono, rozpoczęty w 2017
 r., remont budynku po byłym urzędzie Starostwa Powiatowego w ramach projektu UE RPO WM 2014 – 2020 „Rewitalizacja 
obiektu po byłym urzędzie Starostwa Powiatowego na potrzeby Centrum Rehabilitacji Edukacji i Wsparcia” ,                         w 
którym od chwili zakupu na dwóch kondygnacjach funkcjonował część OREW. Dzięki rewitalizacji budynek został włączony w 
całości w  kompleks istniejących obiektów, w których funkcjonują trzy placówki tworząc jedną połączoną całość p. n. „Centrum 
Rehabilitacji Edukacji  i Wsparcia”. W skład Centrum wchodzą następujące placówki:Ośrodek Rehabilitacyjno  – Edukacyjno – 
Wychowawczy, w tym ośrodek rehabilitacji dziennej, który świadczy usługi w zakresie:wczesnej interwencji i wczesnego 
wspomagania rozwoju małego dziecka (0–7                                    lat),  w tym w ramach programu „Za życiem”,rehabilitacji 
medycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do 25 r. ż.edukacji na wszystkich etapach (szkoła podstawowa, 
gimnazjum (wygasające) oraz przysposobienie do pracy.Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy świadczący dzienne usługi 
aktywizująco-wspierające na rzecz osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi dysfunkcjami oraz 
autyzmem.Niepubliczne Przedszkole Specjalne OREWIACZEK świadczące usługi rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczo – 
opiekuńcze dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.
Zrewitalizowany obiekt powiększył zasoby istniejących placówek o 1047 m2 , co przyczyniło się do:przesunięcia do nowej 
lokalizacji większej części OREW (oddziały edukacyjne)  i powiększenia jego bazy lokalowej o 301,16 m2 (pomieszczenia stałe) 
tworząc: 9 sal edukacyjno terapeutycznych, służących do zajęć grupowych wychowankom OREW oraz uczestnikom 
projektów,wzbogacenie części wspólnych, w tym komunikacja, poziom – 1 i sanitariaty (491,02m2) służące również w części 
uczestnikom pozostałych placówek oraz projektów: gabinety do pracy indywidualnej: 1 gabinet psychologiczny, 2 gabinety 
logopedyczne, 2 sale rehabilitacyjne, 1 gabinet rehabilitacyjny NDT Bobath,  1  gabinet hydroterapia NN, RR, gabinet zabiegów 
fizykoterapeutycznych, 3 pomieszczenia administracji (dyrekcja, kadry - księgowość),mieszkanie treningowe ( 130,04m2 (salon 
rekreacyjny z aneksem kuchennym, 2 pokoje: jednoosobowy i dwuosobowy, 3 pokoje (112,78 m 2) dwu i jednoosobowe 
(miejsca całodobowe dla PŚDS oraz realizację opieki czasowej w ramach programu „Zażyciem” i w ramach zadań statutowych 
OREW,wyposażono nowe pomieszczenia w meble oraz dokonano doposażenia w sprzęt  terapeutyczny m.in. wyposażono salę 
doświadczania świata w przedszkolu.
Ponadto wykonano bieżące remonty i naprawy w placówkach, m.in.:zmieniono lokalizację NPS OREWIACZEK w obrębie 
kompleksu dokonano malowanie niektórych pomieszczeń w OREW, NPS OREWIWCZEK i PŚDS. Stowarzyszenie wychodziło 
naprzeciw potrzebom środowiska osób  z niepełnosprawnością intelektualną podejmując  następujące działania: monitorowano 
poziom zaspokajania potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach ich 
życia,pozyskano środki na realizacje zadań zaspokajających potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie prowadzenie 
treningów mieszkaniowych oraz  aktywności społeczno – artystycznej (Teatr „Przebudzeni”),   rekreacyjno – turystycznej 
(wyjazd nad morze dla osób głębiej niepełnosprawnych  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 8 wolontariuszy,promowano 
aktywności społeczno – obywatelską osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Regionalnej Organizacji Self 
Adwokatów ROSA. realizowano wsparcie osób z niepełnosprawnościami w formie usług asystenckich, zwiększono liczbę miejsc 
w PŚDS dla  głęboko niepełnosprawnych absolwentów OREW, dzięki czemu nie ma osób oczekujących na przyjęcie, realizowano 
czasową opiekę weekendowa dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w ramach działalności statutowej OREW i 
PŚDS,udzielano wsparcia informacyjnego i psychologicznego  osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom w 
ramach działalności statutowej placówek.Ponadto Koło prowadziło akcję informacyjna na rzecz pozyskiwania 1% podatku. W 
wyniku tych działań z 1% podatku wpłynęło 18 098,53 zł. Środki te przeznaczono na wkład własny do realizowanych projektów.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

520

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Na dzień 31.12.2018 r. w Niepublicznym 
Przedszkolu Specjalnym „OREWIACZEK”było 23 
wychowanków z różnymi typami 
niepełnosprawności (10 wychowanków ze 
sprzężoną niepełnosprawnością, 7 
wychowanków bez sprzężenia – 
niepełnosprawność intelektualna                          
w stopniu umiarkowanym i znacznym, 1 dziecko 
z niepełnosprawnością ruchową i 5 – 
wychowanków z autyzmem) w 6 oddziałach 
przedszkolnych. Trzy Oddziały przedszkolne 
realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne – tzw. Oddziały „0” (oddziały „0” w 
łącznej liczba dzieci – 10). Wychowankami 
Przedszkola są dzieci od 2,5 do 9 roku życia. 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 
Wychowawczy w Ostródzie (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, w tym 
z niepełnosprawnością intelektualną i/lub 
autyzmem, uszkodzonym narządem ruchu, 
słuchu, wzroku.

85.60.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 ochrona i promocja zdrowia

Działalność fizjoterapeutyczna w OREW 
realizowana jest rehabilitacja medyczną na 
podstawie kontraktu NFZ w zakresie rehabilitacji 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.Celem 
rehabilitacji w WTZ jest wspieranie rozwoju 
społecznego uczestnika, w tym także wspieranie 
i nauka umiejętności służących podjęciu pracy. 
Programy są opracowane na podstawie 
funkcjonalnej określającej poziom dojrzałości 
społecznej. Uczestnik korzysta z oferty 
terapeutycznej w Warsztacie Terapii zajęciowej 
zgodnie z indywidualnym programem 
rehabilitacji zawodowej i społecznej.

86.90.A 0,00 zł

3

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

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy na 
dzień 31.12.2018 liczy 40 uczestników w tym 32 
osoby z niepełnosprawności sprzężoną, 14 osób 
niepełnosprawnością znaczną i 26 z 
niepełnosprawnością głęboką. 
 Główne działania podejmowane w PŚDS to : 
treningi funkcjonowania  w codziennym życiu, 
treningi umiejętności interpersonalnych i 
rozwiązywania problemów, treningi umiejętności 
spędzania czasu wolnego, poradnictwo 
psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych 
świadczeń zdrowotnych, niezbędna opieka, 
terapia ruchowa, w tym zajęcia sportowe, 
turystyka i rekreacja, wyżywienia, transport 
uczestników zajęć.Metody terapeutyczne 
wykorzystywane w  pracy z uczestnikami  to 
m.in.: ćwiczenia wg. M.CH. Knill, ćwiczenia 
metodą W. Sherborne, aromaterapia, 
atreterapia, drama, muzykoterapia, 
biblioterapia, stymulacja polisensoryczna, 
Sensopaka czy Metoda Snoezelen. 
Praca z uczestnikami przebiega na podstawie 
indywidualnych programów aktywizująco – 
wspierających, które okresowo poddawane są 
ewaluacji.

88.10.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 9 004 910,57 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18 098,53 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 92 932,30 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 4 912,64 zł

e) pozostałe przychody 8 888 967,10 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Ostródzie prowadziło odpłatną działalność 
pożytku publicznego w zakresie „pozostała 
usługowa działalność gastronomiczna 
(56.29.Z) w formie przygotowywania 
całodziennego wyżywienia dla uczestników 
placówek edukacyjnych tj. Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno -  
Wychowawczego oraz Niepublicznego 
Przedszkola Specjalnego OREWIACZEK. 
Odpłatność rodziców za wymieniona usługę 
polegała na wnoszeniu opłat za tzw. „wsad 
do kotła” na podstawie § 76 
Rozporządzenia ministra Edukacji z dni8a 2 
listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i 
szczególnych zasad działania placówek 
publicznych, warunków pobytu dzieci i 
młodzieży w tych placówkach oraz 
wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 
przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych 
placówkach.

56.29.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 80 128,30 zł

2.4. Z innych źródeł 587 532,35 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 93 940,22 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 281,68 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8 924 874,11 zł 15 281,68 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 8 061 736,28 zł 15 281,68 zł

1 Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny 10 035,65 zł

2 Ostródzkie Centrum Usług Asystenckich 5 246,03 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 18 098,53 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 319 151,39 zł

w 
tym:

7 550,59 zł

7 539 863,35 zł

478 677,38 zł

293 060,07 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

w 
tym:

12 413,80 zł

22 864,50 zł

4 850,00 zł

40 000,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -8 043 637,75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -5 513,18 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

98 445,48 zł 0,00 zł

0,00 zł

7 213,52 zł

733 526,91 zł

23 951,92 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

176 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

149,50 etatów

11 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

9 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 osób

9 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 241 295,73 zł

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

5 241 295,73 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 235,37 zł

0 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 904 346,70 zł

4 675 345,18 zł

- nagrody

- premie

55 732,59 zł

173 268,93 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 336 949,03 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 241 295,73 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

Codzienny dowóz dzieci                
              i młodzieży do placówek 
edukacyjnych: OREW i NPS 
OREWIACZEK w celu realizacji 
rocznego przygotowania 
szkolnego, obowiązku 
szkolnego, obowiązku nauki         
             Ciągły

9 gmin powiatu ostródzkiego, 
iławskiego, olsztyńskiego, n. 
Miejskiego

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

219 500,00 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, coroczne zadanie zlecone 
przez PCPR ze środków PFRON

72 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 911,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Teatr „Przebudzeni” Prowadzenie zajęć z zakresu 
teatroterapii oraz wdrażanie do 
uczestnictwa w życiu 
społecznym poprzez grę w 
spektaklach w konfrontacji z 
aktorami amatorami teatrów 
osób pełnosprawnych.

Ciągły coroczne zadanie zlecone 
przez PCPR ze środków PFRON

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.

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

7 000,00 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 w ramach zadań zlecanych 
przez  /PCPR/PFRON

10 380,38 zł

6 Kompleksowa rehabilitacja w 
Zespole Rehabilitacyjno - 
Terapeutycznym

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

Ciągły, zadania zlecane przez 
PFRON

151 079,48 zł

7 Ostródzkie Centrum  
Asystenckie (OCA)

Realizacja usług asystenckich na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Jednorazowe
- PFRON

101 311,92 zł

8 Przekraczając granice Rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych, społecznych 
wśród self adwokatów, 
nabywanie wiedzy 
obywatelskiej, nauka j. 
angielskiego, wizyta studyjna w 
Chorwacji

Jednorazowy,
Narodowy Instytut Wolności

75 605,00 zł

9 Rewitalizacja budynku po b. 
urzędzie powiatowym na 
utworzenie Centrum 
Rehabilitacji, Edukacji i 
Wsparcia.

Projekt rozpoczęty w 2017 r. i 
zakończony 31. 12. 2018 r. , - 
rezultat: wyremontowany 
obiekt  po urzędzie 
powiatowym, który został 
nabyty przez Stowarzyszenie,  
dzięki któremu nastąpiła 
poprawa  warunków 
funkcjonowania sąsiadujących  
placówek Całość zyska miano 
Centrum Rehabilitacji Edukacji i 
Wsparcia.

Jednorazowy
RPO Woj.  W-M 2014 – 20120
 Działanie: RPWM.08.01.00 
Podziałanie Rewitalizacja obszarów 
miejskich

2 680 838,94 zł

10 Realizacja zadań 
edukacyjnych OREW

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

Starostwo Powiatowe 3 305 868,59 zł

11 Realizacja zadań z zakresu 
wychowania przedszkolnego 
w NPS OREWIACZEK

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

Urząd Miasta w Ostródzie 1 063 109,68 zł

12 Dofinansowanie działalności 
WTZ

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe 101 420,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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 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

13 Prowadzenie PŚDS Prowadzenie wsparcia 
środowiskowego

Starostwo Powiatowe 862 926,00 zł

14 Prowadzenie Zakładu 
Aktywności Zawodowej

Rehabilitacja zawodowa oraz 
zatrudnianie osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualna

PFRON 496 198,41 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 SZANSA Sp.z o. o. 281599631          
 

14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19 A 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 6

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 143 234,22 zł

2 Działalność ZAZ Rehabilitacja zawodowa oraz 
zatrudnianie osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

PFRON 298 695,14 zł

3 Prowadzenie WTZ Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe-PCPR-PFRON 912 780,00 zł

4 Świadczenia zdrowotne w 
ramach kontraktu z zakresu 
rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego

NFZ Odział Warmińsko-Mazurski 496 373,36 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Mieczysław Kowalczyk Data wypełnienia sprawozdania

2 ROPS Urząd Marszałkowski 1

3 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 1

4 PFRON 1
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