Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji
posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za okres 01.01.2010 r.- do 31.12.2010 rok.

1. Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” w
Zawadzkiem, ul.Czarna 2, 47-120 Zawadzkie

Data wpisu i numer KRS:11.04.2006 r.0000254998
po zmianie z dnia 01.02.2011 r.syg.spr.OP.VIII NS-REJ.KRS/5385/10/232

Numer indentyfikacyjny REGON:

160076163

Numer indentyfikacyjny NIP:

7561899912

Dane dotyczące członków zarządu organizacji wg aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym:

Nazwisko i imię

numer PESEL

Stanowisko

Pietrzela Joanna

prezes zarządu

Truch Teresa

z-ca prezesa zarządu

Tomala Anna

skarbnik

Lasik Magdalena

członek zarządu

Markowska-Neldner Ewa

sekretarz
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Dane dotyczące członków komicji rewizyjnej:
Nazwisko i imię

numer PESEL

Bujmiła Anna
Wiertel Halina
Ruhnke Jolanta

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych:

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Siedlisko” w Zawadzkiem §5 pkt 6 – Organizowanie i prowadzenie różnych form
działalności opiekuńczej, wychowawczej, kształcącej i usprawniającej.

Koszty realizacji zadań statutowych ogółem w kwocie 40.859,88zł
a) Zorganizowano w „Zielonej Klasie” imprezy okolicznościowe 161,18zł.
b) Dofinansowano organizację zawodów sportowych 217,83zł.
c) Zorganizowano dziesięciodniowy letni wypoczynek dla podopiecznych
Stowarzyszenia „Karpacz 2010” 11,466,73zł.
d) Pokryto koszty zawiązane z zakupem artykułów spożywczych przeznaczonych
na zabawę integracyjną z Uniwersytetem III wieku (Dzień Dziecka, Andrzejki)
157,44zł.
e) Sfinansowano zakup mleka dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem 950,88zł.
f) Zorganizowano wyjazd na basen do Tarnowskich Gór 552,83zł.
g) Zorganizowano wyjazdy do Warszawy 478,68zł – I Wernisaż malarzy
malujących ustami, II – zwiedzanie sejmu, wystawa kalendarz
h) Zorganizowano trzydniowy pobyt podopiecznych Stowarzyszenia w Woli
Kalinowskiej „Aktywny Weekend” 1.900,18zł.
i) Poniesiono następujące koszty związane z wydaniem kalendarza „Zwykli
(Nie) Zwykli I i II”: koszty wyjazdów związane z wykonaniem zdjęć do
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kalendarza: 1.554,00zł, koszt wydruku kalendarza: 10.310,50zł, zakup
znaczków w celu wysyłki kalendarzy do potencjalnych darczyńców:
1.227,27zł. Pozostałe koszty związane z Koncepcją Siedlisko 1.182,36zł
(usługa fundraisingowa, karta telefoniczna, wydruk zdjęć na wystawę,
piktogramy)
j) Koncepcja adaptacji budynku w Staniszczach Wielkich przy ul. Kościelnej 10
10.500,00zł.

Zwrot do WUP pozostałości z realizacji projektu PO KL „Bez Barier”
1335,79zł.

Koszty administracji Stowarzyszenia w kwocie 9.922,62zł.
a. zakup materiałów biurowych 1.691,76zł .
b. usługi pocztowe i inne 5.893,66zł. (175 – wiązanki pogrzebowe, 3.162,64 –
usługi telekomunikacji i Internet, 732,00 – opłata za stronę internetową,
pozostałe to opłaty pocztowe w tym opłaty za wysyłkę kalendarzy 1.469,69zł).
c. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 1.440,00zł.
d. pozostałe koszty 897,20zł.

3. Informacje o prowadzonej działalności wg PKD:
88,10 – Pomoc Społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
88,91 – Opieka dzienna nad dziećmi 4.675,00zł.
88,99 – Pozostała
niesklasyfikowana

pomoc

społeczna

bez

zakwaterowania,

gdzie

indziej

87,90 – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
87,30 – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych i w podeszłym
wieku
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5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródła:
a) składki członkowskie 340,00zł.
b) darowizna:
 1%podatku 13.346,20zł.
 prywatna 2.457,15zł.
 1.430,00zł – pakowanie towarów przez uczniów ZSS oraz odwiedziny
Mikołaja.
 kalendarz 19.858,43zł.
c) inne środki finansowe
•

dofinansowanie przez darczyńców Wakacji „Karpacz 2010” 3.850,00zł.

•

dofinansowanie przez darczyńców wycieczki „Aktywny Weekend”
550,00zł.

•

wpłaty uczestników na wycieczki 4.675,00zł.

•

odsetki od lokat 437,83zł.

6. Informacje o kosztach poniesionych na :
a. realizację celów statutowych 40.859,88zł..
b. realizację celów administracyjnych 9.922,62zł.
c. działalność gospodarczą 0,00zł.
d. pozostałe koszty 0,00zł.

7. Dane o:
a. liczba zatrudnionych osób – 0
b. wynagrodzenia, premie, nagrody – 0
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c. wysokość rocznego i średniego wynagrodzenia – 0
d. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 1.440,00zł.
e. udzielenie przez organizację pożyczek pieniężnych – 0
f. kwoty ulokowanie na rachunku bankowym – saldo na koniec roku 2010 w
wysokości 11.932,27zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem
g. wartość nabytych obligacji – 0
h. nabycie nieruchomości – 0
i. nabycie pozostałych środków trwałych – 0
j. wartość aktywów w bilansie na dzień 31.12.2010r. 11.932,27zł.
k. zobowiązania – 0
8. Informację o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązaniach
podatkowych-„0” a także w sprawie składanych deklaracji podatkowych złożono
w Urzędzie Skarbowym w Strzelcach Op.
Oświadczenie dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, że jesteśmy
podatnikiem o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 4 dochody przeznaczone są wyłącznie
na cele statutowe oraz CIT 8 i CIT 8/O,CIT D za 2010r.

9. Informacja ,czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola
finansowa
Protokół Komisji Rewizyjnej w załączeniu.
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