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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina GIŻYCKO

Powiat GIŻYCKI

Ulica DĄBROWSKIEGO Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość GIŻYCKO Kod pocztowy 11-500 Poczta GIŻYCKO Nr telefonu 87-429-29-09

Nr faksu 87-429-29-09 E-mail zk.gizycko@psouu.org.pl Strona www psouugizycko.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-12-10

2007-12-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51147240400000 6. Numer KRS 0000073246

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

Jadwiga Muczyń Przewodnicząca Zarzadu TAK

Marita Przedpełska-
Winiarczyk

Wice Przewodnicząca TAK

Małgorzata Bogdanowicz Sekretarz Zarządu TAK

Izabela Stefaniuk Skarbnik Zarządu TAK

Joanna Milewska Członek Zarządu TAK

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

Anna Kitowicz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krystyna Załęczna Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marianna Wołodźko Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO 
W GIŻYCKU
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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, dbanie o godność ludzką, szczęście i jakość 
życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce 
w rodzinie i społeczeństwie, wspieranie rodzin osób z 
niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i 
sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

PSONI w Giżycku prowadzi działalność w zakresie:
1.ochrony zdrowia
2.edukacji
3.rehabilitacji zawodowej i społecznej
4.działań artystycznych
5.sportu
6.ruchu self- adwokatów
7.organizacji szkoleń
8.aktywizacji zawodowej
9.wspierania rodzin
 I.Działalność w zakresie opieki zdrowotnej
Giżyckie Koło PSONI, jako podmiot leczniczy, prowadzi następujące 
poradnie świadczące usługi medyczne:
•Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – pod opieką było 
473 pacjentów, zrealizowano 3721 usług.W ramach poradni zdrowia 
psychicznego przeprowadzonych było 262 diagnoz funkcjonalnych. w 
kierunku autyzmu . Liczba dzieci i młodzieży objętych psychoterapią 74, w 
stałej terapii było 90 dzieci.
  Rehabilitacja lecznicza
1.Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. W ramach 
rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego prowadzona jest 
wczesna interwencja- świadczenie medyczne skierowane do noworodków 
i dzieci do 6 roku życia. W roku 2021 pod opieką było 553 dzieci i 
zrealizowano 11200 usług. 
Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej dokonuje oceny funkcjonalnej 
dziecka i w razie wskazań medycznych kieruje na wielospecjalistyczną 
diagnozę. Jeżeli dziecko wymaga rehabilitacji, dla każdego indywidualnie, 
opracowywany jest program terapii. Co kwartał zespół ponawia diagnozę i 
dokonuje ocenę postępów dziecka. Jednocześnie rodzice otrzymują 
instruktaż dotyczący możliwości kontynuowania terapii z dzieckiem 
podczas codziennych czynności w domu.Wielospecjalistyczny zespół 
posiada odpowiednie kwalifikacje do rehabilitacji noworodków (w tym 
dzieci przedwcześnie urodzonych).
2.Rehabilitacja ogólnoustrojowa –  odbyło się 173 turnusów.         
3.Poradnia rehabilitacyjna –  zostało przyjętych 207pacjentów i 
zrealizowano 108 wizyt. W poradni przyjmuje lekarz rehabilitacji 
medycznej, specjalista reumatologii.
4.Poradnia logopedyczna rozpoczęła działalność od 01.09.2021 Liczba 
pacjentów 111,liczba zrealizowanych usług 57 Z opieki zdrowotnej w 
PSONI Koło w Giżycku korzystają mieszkańcy z 12 powiatów.
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - placówka przeznaczona 
jest dla dzieci od 2,5 roku życia. Z placówki w roku szkolnym 2020/2021 
korzystało 16 dzieci, zajęcia odbywały się w czterech grupach. W grudniu 
2021 roku w Punkcie było 26 dzieci
Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych PSONI Koło w 
Giżycku. Zespół jest placówką niepubliczną o prawach publicznych 
umożliwiającą realizację obowiązku szkolnego i nauki dzieciom i młodzieży 
upośledzonym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z 
głębokim ze sprzężeniami lub z autyzmem.
W skład Zespołu wchodzi:
a)Niepubliczna Szkoła Podstawowa było 46 uczniów w tym 12 w zespołach 
rewalidacyjno -wychowawczych  W ramach Szkoły Podstawowej 
prowadzone było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wwrd w roku 
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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

sprawozdawczym realizowało ok. 126 dzieci,
b)Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 1 uczniów z Giżycka
W roku szkolnym 2020/2021 roku kontynuowano realizację programu 
„Młodzi badacze – uczymy się przez doświadczenie”. oraz program "Samo-
dzielni" Program opracowali nauczyciele. Program oparty jest na dużej 
ilości wykonywanych przez przedszkolaków i uczniów doświadczeń 
ułatwiających im zrozumienie zjawisk obserwowanych w przyrodzie i 
Koło w Giżycku prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób 
niepełnosprawnych.W WTZ prowadzone są terapie poprzez pracę w 
sześciu pracowniach tj.: gospodarstwa domowego, arteterapii, 
krawieckiej, techniczno-ogrodniczej, ceramicznej i rękodzieła 
artystycznego.W ramach działań WTZ prowadzone są treningi sportowe, 
zajęcia teatralne, spotkania z psychologiem, z doradcą zawodowym, a 
także odbywają się spotkania self-adwokatów (rzeczników własnych 
praw).działania reporterskie prowadzonej przez WTZ TV ONI.Duży nacisk 
stawiany jest na aktywizację zawodową uczestników.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1.Rezygnacja z tworzenia Zakładowego Funduszu Socjalnego
2.Przyjecie zmian w Statucie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej PSONI koło w Giżycku 
3.Przyjęcia aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych PSONI Koło w Giżycku
4.Przyjęcie nowego członka do Zarządu Koła 
5.Dokonanie wpisu rejestracji Poradni Logopedycznej do Księgi Rejestrów podmiotów Leczniczych
6.Pozyskanie środków na realizacje projektów wieloletnich poprzez terminowe złożenie wniosków,
7.kontynuowano rozmowy z Władzami Gminy Miejskiej Giżycko w/s wieloletniego użyczenia budynku na organizację 
mieszkalnictwa wspomaganego, W tej sprawie Władze Miasta Giżycka  ustosunkował się pozytywnie.
8. uczestnictwo rodziców osób niepełnosprawnych  w rozmowach zorganizowanych przez Zarząd w sprawie  organizacji 
mieszkalnictwa wspomaganego.
9. przystąpienie WTZ  do Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.
10.wprowadzenie zmian w Programie Organizacyjnym Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego.
11.szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie obsługi Librusa 
12.uczestnictwo członka Zarządu  w zespołach ds. opracowania standardów placówek i innych form wsparcia w PSONI w 
ramach projektu „Kompleksowy, wielowymiarowy rozwój PSONI" 
13.Ubieganie o środki na kontynuację istniejących form działalności (projektów),
14. z udziałem ZK przeprowadzono egzaminy na nauczyciela mianowanego 
15.realizacja cyklicznych spotkań zespołem specjalistów 
16.szkolenie zewnętrzne kadry pedagogicznej na kursie Montesorii oraz Biofibec
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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)

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

2000

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

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny 
- placówka przeznaczona jest dla dzieci od 2,5 
roku życia. Z placówki w roku szkolnym 
2020/2021 korzystało 16 dzieci, zajęcia 
odbywały się w czterech grupach. W grudniu 
2021 roku w Punkcie było 26 dzieci
Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek 
Oświatowych PSONI Koło w Giżycku. Zespół jest 
placówką niepubliczną o prawach publicznych 
umożliwiającą realizację obowiązku szkolnego i 
nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym w 
stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz 
z głębokim ze sprzężeniami lub z autyzmem.
W skład Zespołu wchodzi:
1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa było 46 
uczniów w tym 12 w zespołach rewalidacyjno -
wychowawczych  W ramach Szkoły 
Podstawowej prowadzone było wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka. Wwrd w roku 
sprawozdawczym realizowało ok. 126 dzieci,
2.Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
1 uczniów z Giżycka

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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i 
młodzieży – pod opieką było 473 pacjentów, 
zrealizowano 3721 usług. 1. Rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku rozwojowego. W ramach 
rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku 
rozwojowego prowadzona jest wczesna 
interwencja- świadczenie medyczne skierowane 
do noworodków i dzieci do 6 roku życia. W roku 
2021 pod opieką było 553 dzieci i zrealizowano 
11200 usług2. Rehabilitacja ogólnoustrojowa –  
odbyło się 173 turnusów. 3. Poradnia 
rehabilitacyjna –  zostało przyjętych 
207pacjentów i zrealizowano 108 wizyt. W 
poradni przyjmuje lekarz rehabilitacji 
medycznej, specjalista reumatologii.
Poradnia logopedyczna rozpoczęła działalność 
od 01.09.2021 Liczba pacjentów 111,liczba 
zrealizowanych usług 571

86.90.E 3 555,00 zł

3

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

Koło w Giżycku prowadzi Warsztat Terapii 
Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych.          
                                W WTZ prowadzone są terapie 
poprzez pracę w sześciu pracowniach tj.: 
gospodarstwa domowego, arteterapii, 
krawieckiej, techniczno-ogrodniczej, ceramicznej 
i rękodzieła artystycznego.WTZ utrzymywany 
jest ze środków PFRON przekazywanych do 
Starostwa Powiatowego. Starostwo 
dofinansowuje 10% budżetu WTZ – zgodnie z 
Ustawą o rehabilitacji społecznej                 i 
zawodowej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

78.10.Z 0,00 zł
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11 459,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 058 881,34 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 147 593,13 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 125 968,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,21 zł

e) pozostałe przychody 21 624,62 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 55 627,46 zł

2.4. Z innych źródeł 21 624,83 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 14 459,50 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

1 125 683,23 zł

4 438 747,85 zł

1 494 450,26 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:

2 350,32 zł

23 200,00 zł

30 077,14 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
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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 147 501,94 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 7 133 606,93 zł 14 459,50 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

6 978 466,36 zł 14 459,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

220,01 zł

154 817,45 zł

103,11 zł 0,00 zł

1 wkład własny do projektu "kompleksowa rehabilitacja dzieci.młodzieży i dorosłw osoby 
niepełnosprawne III"

7 904,00 zł

2 Rehabilitacja dorosłych osób niepełnosprawnych "Amazonki" 3 555,50 zł

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

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(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)

69 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)

66,98 etatów

35 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

22 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)

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

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 3 833 358,00 zł

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

3 833 358,00 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)  

4 870,00 zł

3 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)

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

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 081 298,00 zł

3 046 298,00 zł

- nagrody

- premie

35 000,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 752 060,00 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 3 833 358,00 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 Niepubliczny Zespół 
Placówek Oświatowych

Realizacja obowiązku szkolnego 
w Szkole Podstawowej.Szkoła 
Przysposobienia do Pracy 
wychowawczych  W ramach 
Szkoły Podstawowej 
prowadzone jest wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka. 
Wwrd

Starostwo Powiatowe 3 186 882,34 zł

2 Niepubliczny Terapeutyczny 
Punkt Przedszkolny

Niepubliczny Terapeutyczny 
Punkt Przedszkolny - placówka 
przeznaczona jest dla dzieci od 
2,5 roku życia. Z placówki w 
roku szkolnym 2020/2021 
korzystało 16 dzieci, zajęcia 
odbywały się w czterech 
grupach. W grudniu 2021 roku 
w Punkcie było 26 dzieci

Gmina Miejska 1 096 905,51 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

16 700,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Kompleksowe wsparcie 
dzieci i młodzieży z 
zaburzeniami rozwojowymi 
oraz ich rodzin”

Celem projektu było 
umożliwienie nabycia lub 
rozwoju kompetencji 
społecznych 
i interpersonalnych oraz 
umiejętności samoobsługowych 
i adaptacyjnych do różnych 
warunków środowiskowych p

Starostwo Powiatowe 22 200,00 zł

4 Dofinansowanie do 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Starostwo Powiatowe -
dofinansowanie stałe 10% do 
działalności

72 360,00 zł

5 Diagnoza i rehabilitacja 
ruchowa osób zamieszkałych 
na terenie Gminy Giżycko”

Głównym celem projektu było 
zdiagnozowanie i przywrócenie 
maksymalnie możliwej 
sprawności fizycznej i komfortu 
życia  osobom zamieszkałym na 
terenie Gminy Giżycko

Gmina Giżycko 9 500,00 zł

6 . „Diagnoza i rehabilitacja 
ruchowa osób zamieszkałych 
na terenie Giżycka”

Celem programu było 
przeprowadzenie 
specjalistycznych diagnoz, 
uaktywnienie fizyczne 
i zwiększenie wydolności 
fizycznej pacjentów, 
wzmocnienie siły mięśniowej, 
zniesienie nieprawidłowych 
nawyków i wykształcenie 
prawidłowego wzorca w 
funkcjonowaniu ruchowym, 
zwiększenie ruchomości w 
stawach kończyn oraz 
kręgosłupa, zmniejszenie 
dolegliwości bólowych.

Gmina Miejska 9 400,00 zł

7 Wielospecjalistyczna 
diagnoza i terapia dzieci z 
zaburzeniami psychicznymi, 
w tym z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu

Celem zadania było 
umożliwienie nabycia i/lub 
rozwoju kompetencji 
społecznych i interpersonalnych 
przez dzieci z autyzmem

Gmina Miejska 12 500,00 zł

8 Porady logopedyczne, 
fizjoterapeutyczne i terapie 
realizowane przez pedagoga 
specjalnego lub psychologa

Cele projektu: a) stymulacja 
rozwoju mowy i 
komunikowania się, b) 
stymulacja rozwoju ruchowego, 
c) stymulacja rozwoju 
poznawczego, d) wsparcie 
rodzin.

Gmina Miejska 10 000,00 zł

9 Prowadzenie 
wielospecjalistycznej 
diagnozy i rehabilitacji dzieci 
i młodzieży z zaburzonym 
rozwojem”

Umożliwienie nabycia i rozwoju 
kompetencji społecznych i 
interpersonalnych oraz 
umiejętności samoobsługowych 
i adaptacyjnych do różnych 
warunków środowiskowych.

Gmina Węgorzewo 12 000,00 zł

10 Prowadzenie 
wielospecjalistycznej 
diagnozy i rehabilitacji dzieci 
i młodzieży z zaburzonym 
rozwojem”

Umożliwienie nabycia i rozwoju 
kompetencji społecznych i 
interpersonalnych oraz 
umiejętności samoobsługowych 
i adaptacyjnych do różnych 
warunków środowiskowych.

Gmina Kętrzyn 4 000,00 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

11 Prowadzenie 
wielospecjalistycznej 
diagnozy i rehabilitacji dzieci 
i młodzieży z zaburzonym 
rozwojem”

Umożliwienie nabycia i rozwoju 
kompetencji społecznych i 
interpersonalnych oraz 
umiejętności samoobsługowych 
i adaptacyjnych do różnych 
warunków środowiskowych.

Gmina Miłki 3 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego

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

1 „Kompleksowa rehabilitacja 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
osób niepełnosprawnych III”

Celem projektu jest 
prowadzenie 
wielospecjalistycznej 
rehabilitacji umożliwiającej 
nabycie lub rozwój kompetencji 
społecznych i interpersonalnych 
oraz umiejętności samoobsługi i 
umiejętności adaptacyjnych do 
różnych warunków 
środowiskowych

PFRON 823 686,71 zł

2 Warsztaty Terapii Zajęciowej rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

PFRON 650 878,32 zł

3 Rehabilitacja 25+ zapewnienie absolwentom 
ciągłości oddziaływań 
terapeutycznych w zakresie 
utrzymania samodzielności i 
niezależności w życiu 
społecznym

Pfron 19 885,23 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

Marita Przedpełska Winiarczyk -Wice 
Przewodnicząca Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowy Inspektor Sanitarny 2

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1
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