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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina SEJNY

Powiat SEJNEŃSKI

Ulica UL. 1 MAJA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość SEJNY Kod pocztowy 16-500 Poczta SEJNY Nr telefonu 87-517-34-16

Nr faksu 87-517-34-16 E-mail rsonsejny@wp.pl Strona www www.niepelnosprawni.sejny.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-11-14

2004-05-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 79037580500000 6. Numer KRS 0000061555

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

BARBARA MISZKIEL PREZES TAK

JÓZEF RYSZARD 
STANIEWICZ

V-CE PREZES TAK

HALINA BOROWSKA SEKRETARZ TAK

BARBARA KUKOLSKA CZŁONEK TAK

JERZY ANDRZEJ NAZARUK CZŁONEK 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

MARCIN SZLEGIER PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

ANNA KAMIŃSKA CZŁONEK TAK

MARIAN KRZYWICKI CZŁONEK TAK

REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEJNACH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

ROZDZIAŁ II STATUTU STOWARZYSZENIA § 7
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Opieka i pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym, reprezentowanie 
i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, 
terenowych, samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół 
i innych organizacji.
2. Prowadzenie działalności terapeutycznej, wspierającej i doradczej w 
stosunku do dzieci i młodzieży.
3. Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego i 
niepełnosprawnego w państwie i społeczeństwie.
4. Integracja środowiska ludzi chorych i niepełnosprawnych w celu 
zorganizowania samopomocy.
5. Upowszechnianie alternatywnych metod i form edukacji 
niepełnosprawnych w oparciu o najnowsze osiągnięcia interdyscyplinarne. 

6. Promowanie aktywności zawodowej i społecznej  niepełnosprawnych.
7. Koordynowanie działań wspólnych dla członków Stowarzyszenia, 
tworzenie warunków dla pełnego rozwoju i aktywnego udziału osób 
niepełnosprawnych w zakresie korektywy, rekreacji, rehabilitacji i 
warsztatów terapii zajęciowej.
8. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych.
9. Organizacja i promocja wolontariatu.
10.Promowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych. 
11. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
12. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 
kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz 
osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.
13. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, domów 
dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo 
wychowawczych. 
14.Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych rekreacyjnych, 
sportowych, kulturalnych i integracyjnych .

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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ROZDZIAŁ II STATUTU STOWARZYSZENIA § 8
I. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności 
nieodpłatnej pożytku publicznego poprzez:
1. Inspirowanie zmian w systemie prawnym w kierunku korzystnym dla 
niepełnosprawnych.
2. Inicjowanie i udział w tworzeniu i rozwoju bazy rehabilitacyjnej.
3. Udzielanie bezpośredniej prawnej i materialnej pomocy członkom 
Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej chorych jak i ludzi zdrowych 
poprzez środki masowego przekazu i wydawnictwa:
   a)Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dorosłych i 
dzieci.
  b) Organizowanie spotkań i kursów edukacyjnych dla 
niepełnosprawnych.
   c)Organizowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich 
rodzin.
   d)Udział w konferencjach, seminariach dotyczących problematyki 
niepełnosprawnych.
   e) organizacja kursokonferencji, warsztatów doskonalących formy i 
metody pracy z osobami niepełnosprawnymi.
5. Zorganizowanie silnych, zintegrowanych środowisk lokalnych 
prowadzących działania edukacyjne, samopomocowe, kulturalne na 
swoim terenie.
6. Utrzymanie stałych kontaktów z władzami administracji państwowej, 
przedstawicielami firm produkujących sprzęt rehabilitacyjny oraz innymi 
firmami krajowymi i zagranicznymi.
 II. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności 
odpłatnej pożytku publicznego poprzez:
a) organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych rekreacyjnych, 
sportowych, kulturalnych i integracyjnych.

III. 7. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub wraz z innymi 
organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
VI.8 Nawiązanie współpracy z władzami miasta i poszczególnych gmin. 
Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 
kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz 
osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

Stowarzyszenie podejmuje również nowe formy działania, by mieć szerszy zakres działania i  coraz ciekawsze propozycje dla 
swoich członków.
 W 2019 roku cele statutowe realizowane były poprzez: 
- W wyniku nawiązania współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach  od. stycznia 
w Stowarzyszeniu w ramach robót publicznych  pracują 2 osoby na stanowisku pracownik biurowy oraz asystent osoby 
niepełnosprawnej.
- w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Humaneo z Nowego Sącza realizowaliśmy projekt pn.; ”Stałe włączenie społeczno 
zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  zatrudniliśmy 2 osoby niepełnosprawne w okresie od marca do lipca,
- w miesiącach od stycznia do kwietnia trwała akcja promocyjna na rzecz 1% podatku,

- w styczniu aplikowaliśmy do Urzędu Miasta Sejny w ramach realizacji zadania publicznego  na organizację zajęć ruchowych na 
basenie oraz spływu kajakowego
- w styczniu na prośbę Zarządu Stowarzyszenia  Zarząd Powiatu Sejneńskiego przyznał kwotę na zakup oleju opałowego do 
budynku gdzie działalność prowadzi WTZ.
- w lutym aplikowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Sejnach  w ramach realizacji zadania publicznego na organizację Turnieju 
Tenisa Stołowego
- w marcu współorganizacja z WTZ Konkursu o tematyce wielkanocnej skierowany do uczestników WTZ z województwa 
podlaskiego i warmińsko mazurskiego. 
- w marcu współorganizacja z WTZ konkursu plastycznego pt. „Niepełnosprawni wśród nas”, w którym wzięło udział spore 
grono dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół powiatu sejneńskiego połączona z obchodami Dnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych. Pozyskaliśmy kilku sponsorów, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do uświetnienia obchodów.  W 
przygotowaniu imprezy pomagała Powiatowa Komenda Policji w Sejnach, Ośrodek Kultury w Sejnach oraz Powiatowa Stacja 
Sanitarno Epidemiologiczna w Sejnach.
- w maju aplikowaliśmy do Urzędu Miasta Sejny w ramach realizacji zadania publicznego  na wyjazd do Białymstoku na 
przedstawienie teatralne 
- w miesiącu maju wraz z  „Pomorzanką Sejny”, byliśmy współorganizatorami majowego  „Biegu Integracyjnego” z w którym 
wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia
- w sierpniu współorganizacja wycieczki dla uczestników WTZ oraz członków Stowarzyszenia do Rygi na Łotwie. 
- nawiązanie współpracy z Białostockim Stowarzyszeniem Pro Salute. Zbieramy plastikowe nakrętek na rzecz dzieci z dystrofią 
mięśniową.
- w październiku współorganizacja I Spartakiady Osób Niepełnosprawnych w Sali EXPO w Sejnach  
- w październiku aplikowaliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy W Sejnach  w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego na doszkolenie 12 pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
- w październiku  dzięki dofinansowaniom ze środków PFRON   zorganizowaliśmy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych . 
- w listopadzie aplikowaliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy W Sejnach  w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego na doszkolenie w ramach studiów podyplomowych dla 3 pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
- w listopadzie aplikowaliśmy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie środków na 
organizację zajęć klubowych w WTZ dla 3 osób niepełnosprawnych. 
- całoroczne uaktualnienia strony internetowej, prowadzenie facebooka i zamieszczanie zdjęć z aktualnych wydarzeń 
- w grudniu współorganizacja spotkania opłatkowego pracowników, uczestników WTZ i ich rodzin,
- przez cały 2019 według uchwał Zarządu dokonywano dofinansowań dla osób niepełnosprawnych z tytułu wpływu 1% podatku  
– (dofinansowania do rehabilitacji, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania dojazdów na turnusy 
rehabilitacyjne, dofinansowania do zakupu leków, opatrunków i środków pomocniczych sprzętu rehabilitacyjnego)
- całoroczne wsparcie  i pomoc Prawno administracyjna psychologiczna dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin członków,
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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

88

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

1. Opieka i pomoc ludziom chorym i 
niepełnosprawnym, reprezentowanie i ochrona 
interesów członków Stowarzyszenia wobec 
władz państwowych, terenowych, 
samorządowych, organów administracji, 
pracodawców, szkół i innych organizacji.
2. Prowadzenie działalności terapeutycznej, 
wspierającej i doradczej w stosunku do dzieci i 
młodzieży.
3. Poprawa prawnej, materialnej i społecznej 
pozycji chorego i niepełnosprawnego w 
państwie i społeczeństwie.
4. Integracja środowiska ludzi chorych i 
niepełnosprawnych w celu zorganizowania 
samopomocy.
5. Upowszechnianie alternatywnych metod i 
form edukacji niepełnosprawnych w oparciu o 
najnowsze osiągnięcia interdyscyplinarne. 
6. Promowanie aktywności zawodowej i 
społecznej  niepełnosprawnych.
7. Koordynowanie działań wspólnych dla 
członków Stowarzyszenia, tworzenie warunków 
dla pełnego rozwoju i aktywnego udziału osób 
niepełnosprawnych w zakresie korektywy, 
rekreacji, rehabilitacji i warsztatów terapii 
zajęciowej.
8. Świadczenie pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych.
9. Organizacja i promocja wolontariatu.
10.Promowanie kultury fizycznej i sportu wśród 
osób niepełnosprawnych. 
11. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej. 
12. Współpraca z organami państwowymi, 
samorządowymi, organizacjami kościelnymi, 
fundacjami, stowarzyszeniami i innymi 
placówkami oraz osobami fizycznymi w celu 
realizacji zadań statut

94.99.Z 19 928,79 zł
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35 536,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 666 835,17 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) 753 683,48 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 753 683,48 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 059,90 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

564 315,17 zł

102 520,00 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
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2.4. Z innych źródeł 48 252,41 zł

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

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 19 928,79 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: 727 818,86 zł 19 928,79 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

727 818,86 zł 19 928,79 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 dofinansowanie kosztów leczenia, turnusów rehabilitacyjnych 7 149,89 zł

2 dofinansowanie kosztów projektów realizowanych w ramach zadania publicznego 4 576,00 zł

3 dofinansowanie wyjazdów oraz imprez kulturalnych i sportowych dla osób niepełnosprawnych, 
doposażenie pracowni warsztatów terapii, dofinansowanie szkolenia

8 202,90 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

1 728,00 zł

1 331,90 zł

0,00 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
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25 864,62 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

16 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)

11,73 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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3 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

88 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

Druk: NIW-CRSO 10



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 418 021,24 zł

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

418 021,24 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)  

1 833,43 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)

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

393 671,24 zł

295 527,25 zł

- nagrody

- premie

7 228,94 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 90 915,05 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 24 350,00 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 418 021,24 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)

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)

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) 

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

1 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych

Powiat Sejneński 70 320,00 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

5 414,94 zł

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

1 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

542 880,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

BARBARA MISZKIEL 
URSZULA ZDANKIEWICZ Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 STAROSTWO POWIATOWE 1

2 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 1

3 POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA 1

2020-10-14
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