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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

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

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

Kamila Włodarska Sekretarz Zarządu Koła TAK

Andrzej Bałdyga Skarbnik Zarządu Koła TAK

Teresa Bielińska Członek Zarządu Koła TAK

Jacek Jabłoński Członek Zarządu  Koła TAK

Agata Pruska Członek Zarządu Koła TAK

Aneta Duszak 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.Niepubliczne Przedszkole Specjalne „OREWIACZEK”, W przedszkolu 
funkcjonuje sześć oddziałów przedszkolnych z łączną liczbą wychowanków
(od 2,5 r.ż. do 9 r. ż.),  wg stanu z  dnia 31.12.2019 r. – 26.Wychowankowie 
przedszkola zgodnie z orzeczonymi indywidualnymi potrzebami i 
możliwościami realizują zajęcia rewalidacyjne, zaj. w ramach pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej oraz w ramach działalności OREW – zaj. z 
WWR oraz zajęcia w ramach programu rządowego „Za Życiem”. 2)Ośrodek 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW)Ośrodek 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Ostródzie 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 
dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną: niepełnosprawnością 
intelektualną i/lub autyzmem, uszkodzonym narządem ruchu, wzroku, 
słuchu. W 2019 roku uczęszczało do OREW 63 wychowanków. 3)Warsztat 
Terapii Zajęciowej (WTZ), 14 – 100 Ostróda, ul. Jeziorna 2 b  
Kajkowo.Celem  działania Warsztatu Terapii Zajęciowej  jest rehabilitacja 
społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego 
życia w środowisku. Warsztat Terapii Zajęciowej liczył na koniec grudnia 
2019 r. -  55 uczestników.W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Ostródzie 
funkcjonuje 11 pracowni. 4)Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy.Dom jest placówką typu B, realizuje  pobyt dzienny 
przeznaczony dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym. Powiatowy Środowiskowy 
Dom Samopomocy na dzień 31. 12. 2019 liczy 41 uczestników.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. 5)Zakład Aktywności 
Zawodowej (ZAZ), 14 – 100 Ostróda, ul. Słowackiego 13 A. Zakład 
Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Ostródzie zatrudnia 30 osób z 
różnymi niepełnosprawnościami.Głównym celem Zakładu Aktywności 
Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualna  Koło Ostródzie było prowadzenie 
kompleksowej rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz przygotowanie 
pracowników do samodzielnego życia i podjęcia pracy zawodowej na 
otwartym rynku pracy. 6)Centrum Doradztwa Zawodowego i Wsparcia 
osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI, 14 – 100 Ostróda, ul. 
Kościuszki 2 lok. 312. Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 

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

Patrycja Pietrzak Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lucyna Niesyt Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Mariola Kowalczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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Niepełnosprawnych Intelektualnie jest pierwszą w Polsce niepubliczną, 
bezpłatną, specjalistyczną agencją zatrudnienia dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Celem jest udzielanie pełnego 
wsparcia osobie z niepełnosprawnością i pracodawcy w procesie 
włączania i integracji społecznej. Działalność Centrum DZWONI polega na 
wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną w znalezieniu i 
utrzymaniu na otwartym rynku pracy. 7.Zespół Rehabilitacyjno – 
Terapeutyczny (ZR – T), Celem kolejnej już edycji projektu jest 
podniesienie poziomu samodzielności i uspołeczniania osób 
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ich kompleksowej rehabilitacji i 
rewalidacji,usprawnianie psychoruchowe dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych niepełnosprawnych,w tym rozwijanie komunikacji werbalnej, 
alternatywnej, które są niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu. 
8)Mieszkania Treningowe, Podstawowym celem  mieszkania treningowego 
jest przygotowanie beneficjentów z niepełnosprawnością intelektualną do 
pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym.Głównym celem 
treningów mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
jest pogłębianie ich zaradności życiowej.9. Teatr  PRZEBUDZENI,Jego 
głównym celem jest przełamywanie barier  i stereotypów istniejących w 
społeczeństwie oraz prezentacja twórczości.10) Regionalna Organizacja 
Self Adwokatów (ROSA), 14 – 100 Ostróda, ul Jeziorna 2b Organizacja 
zajmuje  się problemami osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
prawami tych osób, barierami jakie napotykają, organizacją  ich czasu

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1.Opis działalności pożytku publicznego.
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację.
Podczas Walnego Zebrania przyjęto przedstawioną przez Zarząd Koła Strategię Działań Zarządu Koła na najbliższą kadencję, 
,które wyznacza cztery cele strategiczne: 
1)Wzmocnienie roli Zarządu koła jako strażnika misji i gwaranta realizacji celów statutowych PSONI, wzmocnienie świadomości 
członkowskiej, dbanie o kondycję finansową Koła.
2)Poprawa jakości świadczonych usług.
3)Utrzymanie istniejących i rozwój nowych programów wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
4)Rozwój i utrzymanie infrastruktury Koła.
Na podstawie powyższego dokumentu przyjęto plan działań na rok 2019/20 (do Walnego Zebrania Członków Koła), który 
obejmował:
1)Zapoznanie nowych członków Zarządu z dokumentami wewnętrznymi Koła i zasadami pracy Zarządu.
2)Uczestnictwo członków Zarządu Koła w naradach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez ZG PSONI oraz aktywność 
w innych gremiach członków Zarządu i pracowników Koła na rzecz realizacji bieżących zadań statutowych. 
3)Przyjęcie koncepcji i realizacji pozyskiwania środków finansowych na działalność Koła, którą nie można pokrywać z dotacji .
4)Utworzenie Niepublicznej Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy (NSSPdP).
5)Pozyskanie środków na kontynuację programów : Mieszkania Treningowego, Teatru PRZEBUDZENI, Ostródzkiego Centrum 
Usług Asystenckich oraz innych pojawiających się programów służących realizacji celów statutowych.
6)Podjęcie działań w celu rozbudowy WTZ.
7)Kontynuacja działań o utworzenie Zespołu Mieszkalnictwa Wspomaganego.
8)Bieżący nadzór nad działalnością merytoryczną oraz  dbałość o infrastrukturę. 
Powyższe działania zostały zrealizowane w pełni lub częściowo:
Ad.1). Zapoznano członków Zarządu z dokumentami wewnętrznymi, ustalono zasady działania Zarządu oraz ustalono zakresy 
obowiązków poszczególnych członków Zarządu, co ma odzwierciedlenie w przejęciu zmian w Regulaminie Zarządu Koła.
Ad. 2). 
Członkowie Zarządu: Mieczysław Kowalczyk, Mariusz Bojarowski, Kamila Włodarska, Agata Pruska, Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Patrycja Pietrzak wzięli udział w spotkaniu Zarządów Koła z ZG PSONI oraz szkoleniu w Gdańsku w dniach 24 – 25 
października 2019 r. Członkinie KR Koła Pani Patrycja Pietrzak i Pani Lucyna Niesyt wzięły udział w szkoleniu KR Kół 
zorganizowanym przez CKR dla regionu półocno. – wschodniego w Ostródzie w dn. 5 października 2019 r. W 2019 r. członkowie 
Zarządu Koła uczestniczyli w pracach organów samorządowych, organizacji pozarządowych i innych gremiów.Sekretarz Zarządu 
Koła  Kamila Włodarska wraz z pracownikami i self adwokatami wzięli udział 29 listopada 2019 r. w Sympozjum Naukowym 
„Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualna w niezależnym życiu – dylematy i wyzwania”,10 października 2019 r Self 
adwokaci oraz pracownicy WTZ wzięli udział w dorocznym Kongresie Osób Niepełnosprawnych w Warszawie p.n.  „ Aktywni 
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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

obywatele i obywatelki” Przewodniczący Zarządu Koła PSONI w Ostródzie wraz z kierowniczką PŚDS wzięli udział  w spotkaniu 
dla kierowników ŚDS organizowanego przez ZG PSONI nt. Standardy  ŚDS w PSONI”.  
Dużym wydarzeniem dla naszego Koła jak również dla całego stowarzyszenie było aktywne uczestnictwo w dniu 21 marca 2019 
r. Pana Mariusza Bojarowskiego – wiceprzewodniczącego ZK PSONI w Ostródzie  i skarbnika ZG PSONI oraz jego syna 
Maksymiliana  w Konferencji pt. “Leave no one behind in education” (Nie pozostawiajmy nikogo poza edukacją),  która odbyła 
się  w siedzibie ONZ w Nowym Jorku  z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, w czasie której obaj panowie 
reprezentowali nasz kraj, w tym Ostródę, wygłaszając referat  na temat edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
Polsce. 28 września 2019 r. odbył się Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, Psychologicznych i Fizjoterapeutycznych w 
OREW  w Ostródzie podczas którego 11 specjalistów udzielało diagnoz                      i porad specjalistycznych dla 130 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 – Chojnowska ; fizjoterapeutki: 
Agata Szałkowska, Anna Machulska),W dniach 23- 26 września 2019 r. w ramach projektu „Przekraczając granice ” dotycząco 
aktywności self adwokatury i form wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną,  zrealizowano wizytę studyjną do 
Chorwacji, w której wzięli udział self adwokaci: Justyna Kudlak, Justyna Ilasz, Krystian Słowik,  członkowie Zarządu: Mieczysław 
Kowalczyk, Kamila Włodarska, lider self adwokatów Małgorzata Grzyb oraz pracownice naukowe UWM prof. Agnieszka Żyta oraz 
dr  Katarzyna Ćwirynkałło. 
23 -29 czerwca  2019 r.  w wizycie studyjnej do Francji (Bretania) w ramach projektu „Innowacyjne podejście do metod 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej Saint Brieuc” realizowanego przez ROPS – PCPR wzięli 
udział członkowie Zarządu: wiceprzewodniczący Mariusz Bojarowski i Teresa Bielińska.Ad. 3. Zarząd Koła podejmował również 
dyskusję nad koncepcją działań fundraisingowych w celu pozyskiwania środków na działalność stowarzyszenia. Działalność ta 
powinna stać się stałą aktywnością Koła i w związku z tym zdecydowano o uczestnictwie p. Kamili Włodarskiej i p. Agaty Pruskiej 
oraz pracownika p. Marcina Lis w szkoleniu organizowanym przez Polski Instytut Filantropii dotyczącego pracy fundraisera. 
Ponadto zaktualizowano i wydano nową edycje ulotki promującej przekazywanie 1% podatku na naszą organizację,  
aktywowano profil na facebook’u w mediach społecznościowych, zaktualizowano program rozliczeniowy pitax na stronie 
internetowej i facebook’u umożliwiający rozliczenie podatku online.  
Ad. 4.   Przygotowano i złożono wniosek o rejestracje w rejestrze szkół i placówek Starostwa Powiatowego Specjalnej Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy. Szkołę wpisano do rejestru  w dn. 30 września 2019 r.  Szkoła rozpocznie działalność od 1 września 
2020 i od tej daty Starostwo zaplanowało  jej finansowanie. 
Ad. 5. Przygotowano i złożono wnioski do konkursów na kontynuację projektów: Ostródzkie Centrum Usług Asystenckich, 
Mieszkania Treningowego, Teatru PRZEBUDZENI, Self adwokatury, dowozu wychowanków placówek edukacyjnych. 
Ad. 6. Rozpoczęto przygotowania do realizacji rozbudowy WTZ z wykorzystaniem środków z programu PFRON – wyrównywanie 
różnic między regionami. Możliwy rozmiar rozbudowy o 63 m 2 . Zlecono przygotowanie mapki geodezyjnej do celów 
projektowych. 
Ad.  7. Zarząd Koła podejmował usilne starania w celu pozyskania nieruchomości niezabudowanej pod potrzeby budowy 
Zespołu Mieszkalnictwa Wspomaganego. Złożono w tej sprawie wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – bez 
rezultatu. Starostwo Powiatowe proponowało sprzedaż dawnego ośrodka wypoczynkowego w Faltyjankach położonego w lesie 
między Ostródą a Miłomłynem lecz jego położenie i ewentualne wykorzystanie na cele mieszkalnictwa wspomaganego  nie 
sprzyjałoby idei społecznego włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zwracano się również do Agencji Mienia 
Wojskowego w sprawie sprzedaży z bonifikatą nieruchomości pokoszarowej – bez rezultatu. Ad. 8. Wszystkie działania 
dotyczące działalności bieżącej były prowadzone w oparciu o kolegialne decyzje Zarządu lub Prezydium Zarządu. W roku 
sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Koła oraz 11 konsultacji  Prezydium Zarządu Koła podczas których podjęto 
43 uchwały.
Koło PSONI w Ostródzie obejmuje swoim zasięgiem działania teren 9 gmin z obszarów trzech powiatów. Na tym terenie  w roku 
2019 r. organizowało  zintegrowany transport swoich beneficjentów  do placówek z terenu 9 gmin: Ostróda miejska i Ostróda 
wiejska, Miłomłyn, Lubawa miejska , Lubawa wiejska, Grodziczno, Grunwald, Dąbrówno, Olsztynek. Zadanie to realizowano 4 
własnymi środkami transportu oraz 5 wynajętymi. Codziennym transportem i opieką objętych jest 140 osób.
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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

557

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

Sektor edukacji, Rehabilitacji i Opieki
Prowadzenie: 1) Niepublicznego Przedszkola 
Specjalnego OREWIACZEK z programem 
wychowania przedszkolnego i przygotowania do 
obowiązku szkolnego dla dzieci z różnymi 
niepełnosprawnościami; 2) Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego 
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym, 
znacznym, głębokim ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami,  z programem 
wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z 
podejrzeniem niepełnosprawności i z 
niepełnosprawnością, realizacji obowiązku 
szkolnego  na wszystkich etapach edukacyjnych, 
rehabilitacji medycznej dla dzieci z zaburzeniami 
wieku rozwojowego, w tym wczesnej 
interwencji, 3) Zespołu Rehabilitacyjno – 
Terapeutycznego umożliwiającego korzystanie     
                                 z rehabilitacji dzieciom, 
młodzieży i dorosłym nie objętych wsparciem 
placówek Koła PSONI.

85.60.Z 5 847,41 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

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Sektor pracy
Wieloprofilowa rehabilitacja zawodowa, 
społeczna i lecznicza osób z 
niepełnosprawnościami realizowana w:
•Warsztacie Terapii Zajęciowej obejmująca 
kompleksowa rehabilitację społeczna i 
zawodową przygotowującą osoby z 
niepełnosprawnościami do zatrudnienia w 
warunkach chronionych lub na otwartym rynku 
pracy,
•Zakładzie Aktywności Zawodowej, którego 
celem jest przygotowanie, poprzez faktyczne 
zatrudnienie w warunkach wspomaganych, do 
pracy osób z niepełnosprawnością w stopniu 
znacznym i umiarkowanym na otwartym rynku 
pracy oraz do samodzielności w życiu w 
społeczności lokalnej,
•Centrum Doradztwa Zawodowego i Wsparcia 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
DZWONI przygotowujące te osoby do pracy, 
wyszukiwanie miejsc pracy i wspieranie poprzez 
trenera pracy w utrzymaniu pracy.

78.10.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność w zakresie usług wsparcia 
środowiskowego oraz usług społecznych dla 
osób z niepełnosprawnościami takich jak;
• działalność Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy,
• mieszkania treningowego, opieki czasowej, 
asystentury, poradnictwa,
Działalność rzeczniczą  oraz propagująca 
aktywne i niezależne życie osób z 
niepełnosprawnością intelektualna poprzez takie 
formy jak:
• działalność self adwokatów,
• działalność artystyczną (Teatr PRZEBUDZENI, 
zespół wokalno – instrumentalny Da Capo al 
Fine,
• aktywność rekreacyjno – sportową.

94.99.Z 12 901,84 zł
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20 278,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9 595 485,58 zł

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) 10 335 479,89 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 20 278,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 118 394,80 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 4 244,76 zł

e) pozostałe przychody 10 192 562,03 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 działalność odpłatną 
działalność pożytku publicznego w zakresie 
„pozostała działalność gastronomiczna 
(56.29. Z.) w formie przygotowania 
całodziennego wyżywienia dla uczestników 
placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno -
Edykacyjno-Wychowawczego, 
Niepublicznego Przedszkola Specjalnego 
OREWIACZEK, Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy i 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. W ramach tej 
formy przygotowywane są zestawy 
posiłków: śniadania, II śniadanie, obiad i 
podwieczorek, które są rozwożone do 
poszczególnych placówek.

94.99.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: 67 376,45 zł

2.4. Z innych źródeł 652 339,56 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 9 181,59 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 18 751,25 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: 10 468 526,85 zł 18 751,25 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

9 488 211,69 zł 18 751,25 zł

119 595,16 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Wkład własny do projektu ,,Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny 5 847,41 zł

2 Projekt Ostródzkie Centrum Usług Asystenckich 12 901,84 zł

w 
tym:

348 087,03 zł

8 763 456,05 zł

483 942,50 zł

0,00 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:

12 380,20 zł

42 646,25 zł

12 350,00 zł

0,00 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

Druk: NIW-CRSO 8



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -9 467 933,39 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 200,36 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

9 472,39 zł

838 649,09 zł

12 598,52 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)

182 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)

161,75 etatów

8 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

172 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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 247 317,35 zł

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

6 247 317,35 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)  

3 666,27 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  w 
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)

5 osób

w 
tym:

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

5 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

5 841 905,42 zł

5 514 714,73 zł

- nagrody

- premie

103 802,54 zł

223 388,15 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 405 411,93 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 6 247 317,35 zł

Druk: NIW-CRSO 11



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 
przy udziale opiekuna” z 
terenu gmin: Ostróda m. , 
Ostróda wiejska, Miłomłyn, 
Grunwald,Dąbrówno,Olsztyn
ek, Lubawa m., Lubawa 
wiejska,Grodziczno

Codzienny dowóz dzieci i 
młodzieży do placówek 
edukacyjnych: OREW i  NPS 
„OREWIACZEK” w celu realizacji 
rocznego przygotowania 
szkolnego, obowiązku 
szkolnego, obowiązku nauki z 
gmin.

gmin: Ostróda m. , Ostróda wiejska, 
Miłomłyn, Grunwald,
Dąbrówno,Olsztynek, Lubawa m., 
Lubawa wiejska,Grodziczno
Ciągły

gminy

275 300,00 zł

2 Wycieczka turystyczno – 
rekreacyjna dla osób z  
głębszym stopniem 
niepełnosprawności

Wyjazd turystyczno – 
rekreacyjny skierowany  do 
osób głębiej niepełnosprawnych 
do Jantara - nad morzem, skąd 
codziennie odbywały się 
wycieczki do atrakcyjnych 
miejsc w najbliższej okolicy.

Ciągły

coroczne zadanie zlecone przez 
Powiat Starosta Ostródzki - PCPR ze 
środków PFRON

12 242,50 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

11 235,00 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

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)

3 Teatr „Przebudzeni” Prowadzenie grupowych  i 
indywidualnych zajęć, które 
usprawniają  i wspierają 
funkcjonowanie osób z 
autyzmem i z innymi typami 
niepełnosprawności 
intelektualnej w różnych rolach 
społecznych, i w różnych 
środowiskach, w formie grupy 
teatralnej.

Ciągły ,coroczne zadanie zlecone 
przez Powiat - PCPR            ze 
środków PFRON

65 000,00 zł

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

Cykliczny 

coroczne zadanie zlecone przez 
Powiat – PCPR  ze środków PFRON

85 000,00 zł

5 Prowadzenie Powiatowego 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy

Prowadzenie usług aktywizująco 
– wspierających dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną.

Ciągły 
Zadanie zlecone przez Powiat ze 
środków Wojewody Warmińsko – 
Mazurskiego

858 840,00 zł

6 Świadczenie usług dziennej 
opieki wytchnieniowej

Wsparcie w formie okresowego 
dziennego zastępstwa w opiece 
rodziców/opiekunów dzieci i 
dorosłych osób z głębszą i 
wieloraką niepełnosprawnością.

Jednorazowe

Powiat Ostródzki

22 800,00 zł

7 Dzień Bezpłatnych Diagnoz 
Logopedycznych, Konsultacji 
Psychologicznych    i 
Fizjoterapeutycznych.

Udzielenie diagnoz, konsultacji, 
porad specjalistycznych: 
logopedycznych, 
psychologicznych i 
fizjoterapeutycznych.

Cykliczne

Powiat Ostródzki

4 000,00 zł

8 Realizacja zadań 
edukacyjnych Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno 
- Wychowawczego

1.Edukacja specjalna na 
wszystkich etapach 
edukacyjnych
2. Wczesne wspomaganie 
rozwoju

Stała 
Finansowanie w formie dotacji  z 
subwencji oświatowej przez Powiat

3 425 407,13 zł

9 Dofinansowanie działalności 
Warsztat Terapii Zajęciowej

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Stała
Dofinansowana w 10 %  przez 
Powiat ze środków własnych

110 587,00 zł

10 Realizacja zadań z zakresu 
wychowania przedszkolnego 
Niepublicznego Przedszkola 
Specjalnego OREWIACZEK

Wychowanie przedszkolne i 
przygotowanie do szkoły dzieci   
                   z 
niepełnosprawnościami

Stała 
Finansowana przez Gminę Miejską 
Ostróda w formie dotacji z subwencji 
oświatowej

1 068 516,23 zł

11 Działalność Zakładu 
Aktywności Zawodowej

Rehabilitacja zawodowa 
poprzez zatrudnienie – 
przygotowanie do pracy na 
otwartym rynku pracy

Stała 
Dofinansowana ze środków 
własnych Samorządu Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego

19 600,00 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Edukacja Teatralna i rozwój 
działalności Teatru 
„Przebudzeni”

Wsparcie działań Teatru 
„Przebudzeni” w zakresie 
edukacji teatralnej, poprzez 
uczestnictwo w festiwalach, 
przeglądach, spotkaniach 
teatralnych na terenie Polski.

Jednorazowy 

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

7 000,00 zł

2 Kompleksowa rehabilitacja 
dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych                 w Zespole 
Rehabilitacyjno – 
Terapeutycznym – edycja IV

Prowadzenie grupowej i 
indywidualnej, kompleksowej 
rehabilitacji dzieci, młodzieży  i 
dorosłych osób z różnymi 
typami  niepełnosprawności.

Cykliczna

PFRON

151 079,48 zł

3 Ostródzkie Centrum Usług 
Asystenckich (OCUA)

Realizacja usług asystenckich na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Jednorazowe

PFRON

146 661,24 zł

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

Jednorazowy

Narodowy Instytut Wolności  - 
Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich

102 090,00 zł

5 Rewitalizacja budynku po b. 
urzędzie powiatowym              
           na potrzeby Centrum 
Rehabilitacji, Edukacji  i 
Wsparcia.

Projekt rozpoczęty w 2017 r.
Rezultat: wyremontowany 
obiekt  po urzędzie 
powiatowym, dzięki czemu 
nastąpiła poprawa  warunków 
funkcjonowania sąsiadujących 
placówek. Całość zyska miano 
Centrum Rehabilitacji Edukacji i 
Wsparcia.
Komplementarnym projektem 
jest Ośrodek Wsparcia Rodziny 
(projekt miękki).

Jednorazowy

UE w ramach RPO Woj.            W-M 
2014 – 20120
Działanie: RPWM.08.01.00
Poddziałanie: Rewitalizacja 
obszarów miejskich

2 680 838,94 zł

6 Ośrodek Wsparcia Rodziny Projekt skierowany do  osób 
zamieszkujących w Ostródzie na 
obszarze objętym programem 
rewitalizacji (70 kobiet                  
          i 50 mężczyzn). 
Uczestnikami projektu są osoby 
i rodziny zagrożone ryzykiem 
ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego,              w 
szczególności w sytuacji 
niepełnosprawności członka 
rodziny lub niesamodzielności  
ze względu na stan zdrowia. 
Celem podejmowanych działań 
jest zwiększenie dostępności 
usług społecznych.

Jednorazowy, wieloletni

UE w ramach RPO Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego

1 195 521,60 zł

7 Centrum Doradztwa 
Zawodowego  i Wsparcia 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną DZWONI

Projekt realizowany przez  ZG 
PSONI.
Koło PSONI w Ostródzie jest 
partnerem.

Ciągły

PFRON

211 000,00 zł

8 Ośrodek Rehabilitacji 
Dziennej

Rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego

Ciągły
Kontrakt z NFZ

614 231,18 zł
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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

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)

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 19A 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Narodowy Fundusz Zdrowia w Olsztynie 1

2 Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Ostródzie 2

3 PFRON-wizyty monitoringowe 1

4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie 6

5 Urząd Marszałkowski w Olsztynie 5

6 Wydział Polityki Społecznej UW Olsztyn 1

7 PCPR (Starostwo) w Ostródzie 1

9 Dofinansowanie działalności 
Warsztat Terapii Zajęciowej

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Stała
Dofinansowana przez Powiat ze 
środków PFRON

995 280,00 zł

10 Działalność Zakładu 
Aktywności Zawodowej

Rehabilitacja zawodowa 
poprzez zatrudnienie – 
przygotowanie do pracy na 
otwartym rynku pracy

Stała 
Dofinansowana ze środków PFRON

1 073 147,54 zł

Druk: NIW-CRSO 15



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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

M.Kowalczyk,M.Bojarowski,K.Włodarsk
a,A.Bałdyga,A.Pruska,A.Kosecki,T.Bieli

ńska,A.Duszak,J.Jabłoński
Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-14
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