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organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
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Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Data zamieszczenia sprawozdania

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina

PUCK

Miejscowość

Nr faxu

PUCKIE STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
UMYSŁOWO „RAZEM”
Kraj

POLSKA

Województwo

Ulica

MESTWINA

Nr domu

POMORSKIE

Powiat

PUCKI

Nr lokalu

32

Nr telefonu

PUCK

58-673-08-54

Kod pocztowy

E-mail

razempuck@wp.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

Poczta

84-100

191324817

PUCK

Strona www

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

03 .07. 2001
17 .01. 2005
6. Numer KRS

0000024132
Funkcja

Zdzisław Paweł
Sołtysiak

Prezes Stowarzyszenia

Zygmunt Orzeł

Wiceprezes Stowarzyszenia

Beata Agnieszka
Rebicka
Ryszard Janusz
Labuda
Ewa Elżbieta Pyś
Andrzej Karol
Tramer
Imię i nazwisko

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

58-774-30-80
501-160-650

wtzpuck.pl

Imię i nazwisko

7. Skład organu zarządzającego organizacji

-

Wpisany do KRS
tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Członek Zarządu

tak

nie

Członek Zarządu

tak

nie

Sekretarz
Skarbnik

Funkcja

Wpisany do KRS

tak
nie
Aleksandra
Przewodnicząca Komisji
Kuchnowska-Mysłek
Rewizyjnej
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o
Sekretarz Komisji
tak
nie
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu Alicja Grabowska
kontroli lub nadzoru)
Rewizyjnej
tak
nie
Jolanta Agata
Członek Komisji
Konkel
Rewizyjnej
Celem stowarzyszenia jest realizowanie zadań sfery pożytku publicznego
poprzez działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do
9. Cele statutowe organizacji
pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych umysłowo
oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w ich życiu społecznym, a także pomoc
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
ich rodzinom.

1.Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące
zaspokajanie normalnych i specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych
umysłowo w zakresie opieki i leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy,
mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji w
otwartym środowisku oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
2.Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie
niezbędnych form pomocy dla rodzi i opiekunów osób niepełnosprawnych
umysłowo.
3.Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym umysłowo członkom, aby oni
sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo i
opiekę prawną.
4. Współpracę z organizacjami władzy państwowej, samorządowej, kościołem
katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi a
także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych
stowarzyszenia
5. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług,
między innymi w formie placówek, zespołów, akcji i doradztwa dla osób
niepełnosprawnych umysłowo i ich rodzin. W szczególności stowarzyszenie
może:
- prowadzić warsztat terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy,
- prowadzić rehabilitację fizyczną i psychiczną ,
- prowadzić hipoterapię,
- prowadzić i tworzyć aktywne formy wypoczynku w formie festynów , imprez
kulturalnych i rozrywkowych, wycieczek , kolonii, obozów , zimowisk i innych,
10. Sposób realizacji celów statutowych
- prowadzić grupy wolontariatu,
organizacji
- tworzyć bazy sprzętu rehabilitacyjnego.
6.Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
samorządowej, oraz ze środków własnych form nowatorskich i
organizacji na podstawie statutu organizacji)
eksperymentalnych.
7.Inspirowanie badań naukowych w dziedzinie upośledzenia umysłowego i
współdziałanie w ich prowadzeniu oraz przyczynianie się do stosowania
wyników badań w praktyce.
8.Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców,
profesjonalistów i wolontariuszy.
9.Prowadzenie działalności wydawniczej.
10.Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.
11.1.Prowadzenie działalności gospodarczej, tylko w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku
publicznego;
11.2. Nadwyżka przychodów nad kosztami (również z działalności
gospodarczej) przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego i służy
realizacji celów statutowych.
11.3. Działalność, w części dotyczącej działalności pożytku publicznego nie jest
działalnością gospodarczą.
11.4. Uzyskany dochód nie może być przeznaczony do podziału w stosunku do
członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

W całym 2016 roku Stowarzyszenia prowadziło działania wyłącznie w formie działalności pożytku publicznego, która
obejmowała działalność społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. Główne działania polegały na pomocy osobom
niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom.
a) W ramach działalności statutowej nieodpłatnej PSWONU „Razem” prowadziło następujące zadania:
1.Kontynuowano prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla 50 osób na podstawie : podpisanej ze Starostwem
Powiatowym w Pucku umowy nr 1 WTZ/10 z dnia 31.12.2009 roku zawartej na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
2.Kontynuowano prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnie
umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w formie półstacjonarnej na podstawie umowy:
- umowa nr 3/2016 zawartej w dniu 11.01.2016 r. zawartej ze Starostwem Powiatowym w Pucku,
- porozumienie nr OŚ.2.2016 z dnia 05.01.2016 z Burmistrzem Miasta Puck
- umowa nr IZP.524.IX.10.2016.BT z dnia 01.02.2016 r. z Gminą Puck
- umowa nr ORG.526.6.2016 zawartej w dniu 05.02.2016 r. z Gminą Krokowa
- umowa nr 4/2016/Z zawartej w dniu 26.04.2016 r. z Gminą Kosakowo
- umowa nr 11/OP/2016/EK zawartej w dniu 30.05.2016 r. z Gminą Miastem Jatarnią
- umowa nr ROR.524.8.2016 w dniu 18.03.2016 r. z Gminą Miastem Władysławowo
3. Zorganizowano Turniej rekreacyjno-sportowy „ MESTWINADA ” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich
rodzin oraz mieszkańców ulicy Mestwina w Pucku
- umowa nr 37/2016 z 18.01.2016 Miasto Puck.
4. Ogrzewalnię dla osób bezdomnych w okresie zimowym 2015/2016 na podstawie :
- Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego
z dnia 26.10.2015 r. zawartego z Burmistrzem Miasta Hel,
- Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego
z dnia 26.10.2015 r. zawartego z Burmistrzem Miasta Władysławowo,
- Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego
z dnia 26.10.2015 r. zawartego z Wójtem Gminy Kosakowo,
- Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego
z dnia 26.10.2015 r. zawartego z Burmistrzem Miasta Jastarnia,
- Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego
z dnia 26.10.2015 r. zawartego z Burmistrzem Miasta Puck,
- Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego
z dnia 26.10.2015 r. zawartego z Wójtem Gminy Krokowa,
- umowa nr IZP.524IX.2.2016.BT„ Ogrzewalnia -prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych- miejsca czasowego
pobytu dla osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej- bez skierowania do placówki dla bezdomnych a
wymagających pomocy w formie wsparcia” z dnia 01.02.2016 r. zawarta z Gmina Puck.
5. Ogrzewalnię dla osób bezdomnych w okresie zimowym 2016/2017 na podstawie :
- Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego
z dnia 08.11.2016 r. zawartego z Gminą Miastem Jastarnia,
- Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego
z dnia 08.11.2016 r. zawartego z Miastem Hel,
- Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego
z dnia 08.11.2016 r. zawartego z Gminą Krokowa,
- Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego
z dnia 08.11.2016 r. zawartego z Gminą Kosakowo,
- Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego
z dnia 08.11.2016 r. zawartego z MOPS Puck,
- Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego
z dnia 08.11.2016 r. zawartego z Gminą Władysławowo,
6.Uczestniczono w turnieju sportowym emerytów i rencistów.
7.Zorganizowano imprezy integracyjne :
- „ Bal Karnawałowy” - integrowanie naszych podopiecznych ze środowiskiem lokalnym,
- „ Bal Walentynkowy „ - integrowanie naszych podopiecznych ze środowiskiem lokalnym ,
- Warsztaty integracyjne członków PSWONU „Razem” i podopiecznych-wykonywanie palm wielkanocnych
- „Śniadanie Wielkanocne ” , impreza kulturalno-integracyjna dla wszystkich
niepełnosprawnych z WTZ i ŚDS oraz Rodziców i Opiekunów,
- udział w „Światowym Dniu Autyzmu” festyn na rynku Puck,
- Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Puck
- X Bieg Terenowy Błądzikowo- integracja osób niepełnosprawnych z przedstawicielami poszczególnych jednostek
samorządu lokalnego Policji i Straży Pożarnej,
- „Mestwinada”- święto ulicy-integracja podopiecznych Ośrodka i mieszkańców ulicy Mestwina w Pucku,
- Spotkanie z Dietetykiem połączone z warsztatami praca z filcem (biżuteria)- dla podopiecznych Ośrodka
i ich rodziców,
- udział w imprezie integracyjnej ŚDS „Miasto Aniołów „ w Gdańsku,
- „ Mikołajki ” – impreza integracyjna naszych podopiecznych ze środowiskiem lokalnym,
- „ Andrzejki” integracyjna imprezę andrzejkową dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- „Kolacja Wigilijna ” , impreza kulturalno-integracyjna dla wszystkich niepełnosprawnych
z WTZ i ŚDS oraz Rodziców i Opiekunów.

b) W ramach działalności statutowej odpłatnej PSWONU „Razem” prowadziło następujące zadania:
1. Kontynuowano prowadzenie Klubu Samopomocy przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Pucku
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ( na podstawie rozporządzenia MPiPS z dnia 9.12.2010 roku w
sprawie środowiskowych domów samopomocy ) Dofinansowanych na podstawie:
- umowa nr 52/2016/WEZKiP zawartej w dniu 12.02.2016 r. zawartej ze Starostwem Powiatowym
w Pucku,
- umowa nr ORG.526.5.2016 z dnia 05.02.2016 r. z Gminą Krokowa
- umowa IZP.524.IX.9.2016.BT z dnia 01.02.2016 r. z Wójtem Gminy Puck
- porozumienie nr OŚ.2.2016 z dnia 05.01.2016 z Burmistrzem Miasta Puck
3.Zorganizowano „ Półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” na podstawie umowy:
- umowa nr ROP.524.10.2016 z dnia 18.03.2016 z Gmina Miastem Władysławowo,
- umowa nr 51/2016/WEZKiP z dnia 12.02.2016 z Powiatem Puckim.
1.2. Zasięg
terytorialny
faktycznie
prowadzonej
przez organizację
działalności
pożytku
publicznego

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

(Należy wskazać jedną
lub więcej pozycji)

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym
Osoby fizyczne

700

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
prawne

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych
w pkt 2.1)odbiorców, na rzecz których organizacja
działała (Np. zwierzęta, zabytki)

8

-------

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 (Dz.
U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także
kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać
informację na temat trzech głównych rodzajów
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Sfera działalności
pożytku publicznego
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna
Pomoc społeczna

tak
nie
Przedmiot działalności
Działalność pozostałych
organizacji członkowskich,
gdzie indziej
niesklasyfikowana
Pomoc społeczna bez
zakwaterowania dla osób w
podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
Pozostała działalność
rozrywkowa i rekreacyjna

Numer Kodu (PKD)

94.99.Z

88.10.Z

93.29.Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku
publicznego

tak
nie

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. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności odpłatnej, należy podać

Sfera działalności
pożytku publicznego

Pomoc społeczna

Przedmiot działalności
Pomoc społeczna bez
zakwaterowania dla osób w
podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych

Numer Kodu (PKD)

88.10.Z

informację na temat trzech głównych rodzajów
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Pomoc społeczna

Pozostała działalność
rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

tak
nie

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu
działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej

Numer kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

-----

-------

----

-------

------

-------

działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej, należy podać informację na temat trzech
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
c) Przychody z działalności gospodarczej

1 727 165,30 zł
1 447 384 ,55 zł
50 840,25 zł
0,00 zł

d) Przychody finansowe

6965,72 zł

e) Pozostałe przychody

221 974,78 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

w
tym:

1 464 607,00 zł
0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00 zł
664 807,00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

799 800,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych
w
tym:

4991,90 zł

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)

2.4. Z innych źródeł

83 733,92 zł
810,00 zł
4 100,00 zł
5 550,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
73 273,92 zł
173 832,48 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku
sprawozdawczego
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym ogółem

6597,50 zł

0,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

1

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 wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

-------------------

0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

1

Koszty ogółem:

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1 651 095,74 zł

0,00 zł

1 431 632,15 zł

0,00 zł

52 687,21 zł

0,00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty finansowe

0 , 00 zł
540,00 zł

e) koszty administracyjne

138 038,89 zł

f) pozostałe koszty ogółem

28 197,49 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od
0,00 zł
osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

15 752,40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

- 1 846,96 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
- z podatku dochodowego od osób prawnych
- z podatku od nieruchomości
- z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

- z podatku od towarów i usług
- z opłaty skarbowej
- z opłat sadowych
- z innych zwolnień …………………………………….
- 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)

tak
nie

własność
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)

użytkowanie wieczyste
najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
nie korzystała

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

28 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. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół
etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

26,50 etatów

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 osób

2. Członkowie
2.1. Organizacja posiada członków

tak
nie
52

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

0

osób fizycznych
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)

tak
nie

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

0 osób

b) inne osoby

0 osób

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)

w
tym:

0 osób

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

0 osób

b) inne osoby

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)

w
tym:

0 osób

1 osób

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

0 osób

b) inne osoby

1 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

871 932,11 zł

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

853 156,38 zł

a) z tytułu umów o pracę

791 486,49 zł

– wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

– nagrody

8 250,00 zł

– premie

52 344,89 zł

– inne świadczenia

1 075,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

18 775,73 zł

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

871 932,11 zł
34 371,11 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
w
tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

837 561,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne

0,00 zł

0,00 zł

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)

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

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

0,00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej

2 741,92 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego,
0,00 zł
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub
0,00 zł
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu
0,00 zł
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
8 504,23 zł
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami
Wynagrodzenie kwoty w pkt. 11 z premią w miesiącu XII/2016
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji,
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
nie
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

-----------------------------------

,

zł

Statut Stowarzyszenia: Rozdział 5 art. 17
& 8 zabrani się z majątku Stowarzyszenia
udzielania pożyczek lub zabezpieczenia
zobowiązań majątkiem organizacji

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
tak

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego

nie

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

1

Środowiskowy Dom
Samopomocy

2

Środowiskowy Dom
Samopomocy

3

4

5

Środowiskowy Dom
Samopomocy

Środowiskowy Dom
Samopomocy

Środowiskowy Dom
Samopomocy

Środowiskowy Dom
Samopomocy

6

Środowiskowy Dom
Samopomocy

7

8

9

10

11

12

Cel(-e) zadania
prowadzenie rewalidacji osób
niepełnosprawnie umysłowo w
stopniu znacznym i głębokim w
formie półstacjonarnej
prowadzenie rewalidacji osób
niepełnosprawnie umysłowo w
stopniu znacznym i głębokim w
formie półstacjonarnej
prowadzenie rewalidacji osób
niepełnosprawnie umysłowo w
stopniu znacznym i głębokim w
formie półstacjonarnej
prowadzenie rewalidacji osób
niepełnosprawnie umysłowo w
stopniu znacznym i głębokim w
formie półstacjonarnej
prowadzenie rewalidacji osób
niepełnosprawnie umysłowo w
stopniu znacznym i głębokim w
formie półstacjonarnej
prowadzenie rewalidacji osób
niepełnosprawnie umysłowo w
stopniu znacznym i głębokim w
formie półstacjonarnej
prowadzenie rewalidacji osób
niepełnosprawnie umysłowo w
stopniu znacznym i głębokim w
formie półstacjonarnej

Nazwa organu udzielającego dotacji

Starostwo Powiatowe Puck

Kwota dotacji

456 480,00 zł

Miasto Puck

13 640,00

zł

Gmina Puck

21 060,00

zł

Gmina Krokowa

7 200,00

zł

Gmina Kosakowo

4 000,00

zł

Gmina Miasto Władysławowo

6 000,00 zł

Gmina Miasto Jastarnia

6 200,00 zł

Turniej rekreacyjnosportowy „Mestwinada”

Rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnie umysłowo

Miasto Puck

2 000,00 zł

Ogrzewalnia 2015/2016

pomoc dla bezdomnych na terenie
Powiatu Puckiego

Miasto Hel

930,00 zł

Ogrzewalnia 2015/2016

pomoc dla bezdomnych na terenie
Powiatu Puckiego

Gmina Miasto Władysławowo

Ogrzewalnia 2015/2016

pomoc dla bezdomnych na terenie
Powiatu Puckiego

Gmina Kosakowo

2670,00 zł

Ogrzewalnia 2015/2016

pomoc dla bezdomnych na terenie
Powiatu Puckiego

Gmina Miasto Jastarnia

980,00 zł

3820,00 zł

13

14

15

Ogrzewalnia 2015/2016

pomoc dla bezdomnych na terenie
Powiatu Puckiego

Miasto Puck

2920,00 zł

Ogrzewalnia 2015/2016

pomoc dla bezdomnych na terenie
Powiatu Puckiego

Gmina Krokowa

2650,00 zł

Ogrzewalnia 2015/2016

prowadzenie ogrzewalni dla osób
bezdomnych w tym
niepełnosprawnych , miejsca
czasowego pobytu dla osób
bezdomnych znajdujących się w
sytuacji kryzysowej

16

Ogrzewalnia 2016/2017

pomoc dla bezdomnych na terenie
Powiatu Puckiego

17

Klub Samopomocy przy
Środowiskowym Domu
Samopomocy

Domowa rehabilitacja lecznicza
osób niepełnosprawnych
umysłowo leżących

18

Klub Samopomocy przy
Środowiskowym Domu
Samopomocy

Domowa rehabilitacja lecznicza
osób niepełnosprawnych
umysłowo leżących

19

Klub Samopomocy przy
Środowiskowym Domu
Samopomocy

Domowa rehabilitacja lecznicza
osób niepełnosprawnych
umysłowo leżących

20

Klub Samopomocy przy
Środowiskowym Domu
Samopomocy

Domowa rehabilitacja lecznicza
osób niepełnosprawnych
umysłowo leżących

Półkolonie dla dzieci i
młodzieży
niepełnosprawnej

Letni wypoczynek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie.

Półkolonie dla dzieci i
młodzieży
niepełnosprawnej

Letni wypoczynek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie.

23

Warsztat Terapii
Zajęciowej

Rehabilitacja społeczna i
zawodowa osób
niepełnosprawnych

24

Warsztat Terapii
Zajęciowej

Rehabilitacja społeczna i
zawodowa osób
niepełnosprawnych

21

22

Gmina Puck

6070,00 zł

Gmina Miasto Władysławowo

3 820,00 zł

Gmina Krokowa

12000,00 zł

Gmina Puck

11940,00 zł

Starostwo Powiatowe Puck

2000,00 zł

Miasto Puck

5280,00 zł

Gmina Miasto Władysławowo

3600,00 zł

Starostwo Powiatowe Puck

4500,00 zł

Starostwo Powiatowe Puck

88867,00 zł

PFRON

799800,00 zł

tak

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

nie

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)
Nazwa organu udzielającego dotacji
Lp.
Nazwa zadania
Cel(-e) zadania
Kwota dotacji
1

Warsztat Terapii
Zajęciowej

Rehabilitacja społeczna i zawodowa
osób niepełnosprawnych

PFRON

799 800,00 zł

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
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których
wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)
tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp.

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

1

---------------------------------

----------

Kwota
----------

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
Lp.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów lub
akcji w
kapitale

1

----------------

----------------

----------------%

% udziału w ogólnej
liczbie głosów
--------------%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

---------------------------------------------

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Gdańsk

1

2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych
organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

tak
nie

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

14.03.2017
(imię i nazwisko)

(dd.mm.rrrr)

