
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-05-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina BARLINEK

Powiat MYŚLIBORSKI

Ulica HENRYKA 
SIENKIEWICZA

Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość BARLINEK Kod pocztowy 74-320 Poczta BARLINEK Nr telefonu 95-746-24-47

Nr faksu 95-746-24-47 E-mail bratekbarlinek@gmail.com Strona www www.bratek-barlinek.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-09-10

2005-04-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81264064000000 6. Numer KRS 0000171673

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

ZOFIA GĄGAŁO PREZES TAK

AGNIESZKA RYBSKA WICEPREZES TAK

JERZY DROBOTKO WICEPREZES TAK

WOJCIECH ŚWIATŁOWSKI SKARBINK TAK

IZABELA MICHNO SEKRETARZ 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

ZOFIA NOGALSKA PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

MARCIN JAROSZEK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

KATARZYNA GÓRNIAK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "BRATEK"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie może inicjować i prowadzić różne formy pomocy dla osób 
niepełnosprawnych i zagrożonych patologią i ich rodzin  w sprawach 
dotyczących  poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji 
materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w 
szczególności: terapię i diagnozę osób niepełnosprawnych, diagnozę i 
terapię środowisk zagrożonych patologią, profilaktykę zagrożeń  
patologią, działalność szkoleniową i oświatową, nauczanie osób 
niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych.
Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych i 
zagrożonych patologią i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w 
których żyją osoby niepełnosprawne i zagrożone patologią.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Stowarzyszenie może inicjować i prowadzić różne formy pomocy dla 
osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią i ich rodzin w sprawach 
dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji 
materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w 
szczególności:  terapię i diagnozę osób niepełnosprawnych, diagnozę  i 
terapię środowisk zagrożonych patologią, profilaktykę zagrożeń patologią, 
działalność szkoleniową i oświatową, nauczanie osób niepełnosprawnych , 
organizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych i 
zagrożonych patologią i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w 
których żyją osoby niepełnosprawne i zagrożone patologią.
3. Stowarzyszenie może realizować swoje cele z zachowaniem wymogów 
obowiązujących przepisów prawa poprzez:
a) Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi 
instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi i 
pozarządowymi, politycznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.
b) Organizowanie i prowadzenie placówek i ośrodków o charakterze 
szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży.
c) Gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi 
zasobami finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, 
1% odpisów od podatku,  zapisów, nawiązek sądowych, dotacji 
państwowych i społecznych, subwencji.
d) Informowanie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu o 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią.
e) Organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, 
instruktażowych i wczasów rodzinnych dla dzieci i młodzieży.
f) Prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z 
placówkami oświaty i służby zdrowia.
g) Tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw 
fachowych dotyczących niepełnosprawności i zagrożeń patologią.
h) Udzielanie zapomóg finansowych w formie refundacji kosztów pobytu 
na turnusach rehabilitacyjnych oraz zwrotu kosztów związanych z 
udziałem 
w szkoleniach członków i podopiecznych Stowarzyszenia. 
i) Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych i zagrożonych patologią.
j) Organizowanie narad, konferencji i seminariów w celu wymiany 
doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia.
k) Działalność, o której mowa w pkt. 1 i 2 nie może być prowadzona 
wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

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

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

950

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- w roku 2020 konturowano budowę Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Aktywności Zawodowej - otrzymaliśmy dofinansowanie 
na roboty budowlane w wysokości 1.650.000,00 pochodzące ze środków PFRON;
- prowadzenie Szkoły Przysposabiającej do Pracy /dalej SPdP/; 
- prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Barlinku dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością;
- prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Bratek” /dalej NP „BRATEK”/ dla dzieci niepełnosprawnych;
- przygotowanie i prowadzenie wolontariatu do pracy  z dziećmi  niepełnosprawnymi;
- prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci do 6 roku życia;
- prowadzenie w ramach wolontariatu punktu diagnostyczno-konsultacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych 
niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
- prowadzenie specjalistycznych warsztatów;
- imprezy integracyjne z przedszkolami publicznymi oraz innymi ośrodkami dla dzieci niepełnosprawnych – zawody sportowe;  
- realizacja projektów PFRON "Mogę więcej - rehabilitacja szansą na niezależność";
- realizacja projektów ROPS Województwa Zachodniopomorskiego - Wczesna, kompleksowa, skoordynowana diagnoza - szansą 
na pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie;
- realizacja projektu społecznik - festyn rodzinny Mama, tata i Ja;
- realizacja projektu ze środków Gminy Barlinek - organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich oraz 
spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych;
- realizacja pilotażowego programu PFRON „Rehabilitacja 25+” dla absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz 
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego;
- zorganizowanie dziennej opieki dla dorosłych niepełnosprawnych i niesamodzielnych w postaci Klubu Samopomocy;
- otrzymanie grantu w ramach projektu - Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami 
współfinansowanego ze środków UE przekazanego przez PFRON.

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

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

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

Nauczanie osób niepełnosprawnych w 
placówkach edukacyjno-wychowawczych, tj. - 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
umiarkowanego i znacznego stopnia oraz 
niepełnosprawnościami sprzężonymi realizujące 
obowiązek szkolny; - Niepubliczne Przedszkole 
Bratek dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz spektrum autyzmu objęte 
edukacją i terapią od 2,5 r. ż. do podjęcia nauki 
w szkole;- Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi; - Klub 
Samopomocy Bratek obejmujący opieką i 
terapią zajęciową dorosłych uczestników z 
niepełnosprawnością sprzężoną i ze spektrum 
autyzmu; - Klub Rehabilitacja 25+ dla osób z 
niepełnosprawnościami, absolwentów Szkoły 
lub Ośrodka. 2. Terapia i diagnoza osób 
niepełnosprawnych. Oprócz realizacji obowiązku 
szkolnego podopieczni poddani są wielorakiej 
terapii, zajęciami opiekuńczymi, wczesna 
diagnozą, wczesnym wspomaganiem rozwoju 
dziecka. Zadania te wspierane są realizowanymi 
przez Stowarzyszenie licznymi projektami.

94.99.Z 173 969,18 zł
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399 247,48 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10 730 256,61 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 11 330 045,82 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 311 893,89 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 16,93 zł

e) pozostałe przychody 18 135,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 467,64 zł

2.4. Z innych źródeł 188 074,09 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 397 552,64 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 173 969,18 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

201 000,00 zł

397 920,13 zł

10 111 752,48 zł

19 584,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

610,00 zł

10 242,64 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 615,00 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 311 435,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 11 038 492,40 zł 173 969,18 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

11 000 458,67 zł 173 969,18 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

32 033,73 zł

6 000,00 zł 0,00 zł

1 Środki z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego realizowanych przez Stowarzyszenie 
projektów, których głównym celem jest rehabilitacja i rewalidacji osób niepełnosprawnych

21 417,31 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
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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)

143 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)

131,43 etatów

50 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

32 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

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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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 7 601 553,27 zł

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

7 601 553,27 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)

12 778,76 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) 

62,50 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)  

2 965,53 zł

12 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

9 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

7 256 994,76 zł

6 677 960,39 zł

- nagrody

- premie

469 971,64 zł

109 062,73 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 344 558,51 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 7 601 553,27 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

24 947,19 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

1 500,00 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)

Zarząd Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia za 
pełnione funkcje w zarządzie. Członkowie zarządu 
otrzymują wynagrodzenie w ramach zawartych umów o 
pracę w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez 
Stowarzyszenie, gdzie wykonują obowiązki m.in. 
pedagogów specjalnych, logopedy, terapeutów integracji 
sensorycznej, dyrektorów. Na wysokość najwyższego 
miesięcznego wynagrodzenia wpływają m.in. umowy 
cywilnoprawne w ramach realizowanych projektów, wypłata 
dodatkowego wynagrodzenia z okazji DEN w oświacie, 
wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Powyższe 
wynagrodzenie nie jest finansowane ze środków 
pochodzących z 1% odpisów od podatku.

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)

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

18 824,95 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 "Prowadzenie ośrodka 
wsparcia - Klub 
Samopomocy"

-rozwijanie komunikacji i 
wdrażanie do funkcjonowania 
społecznego, - objęcie 
wsparciem terapeutycznym 
podopiecznych mające na celu 
podtrzymanie nabytych 
umiejętności w placówkach 
prowadzonych przez 
Stowarzyszenie, - prowadzenie 
systematycznej rehabilitacji 
ukierunkowanej  na 
podniesienie samodzielności 
zaradności życiowej, - włączenie 
osób niepełnosprawnych w 
całokształt życia codziennego.

Gmina Barlinek 44 395,30 zł

2 Organizowanie czasu 
wolnego w formie zajęć 
sportowych, żeglarskich i 
spotkań profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Barlinek, organizacja 
imprez kulturalnych

Promowanie alternatywnego 
spędzania czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży poprzez 
udział w różnych formach 
kultury fizycznej i sportu. 
Zajęcia będą propagować w 
szczególny sposób trzeźwy i 
zdrowy styl życia oraz 
kształtować postawy 
współzawodnictwa i rywalizacji.

Gmina Barlinek 7 000,00 zł

3 Festyn rodzinny "Mama Tata 
i Ja"

- integracja dzieci, rodziców i 
pracowników Ośrodka, - 
poznawanie środowiska w 
jakim dzieci spędzają czas, - 
podniesienie jakości życia 
beneficjentom, - poznawanie 
zasad pierwszej pomocy

Koszalińska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A  - Program 
Marszałkowski Pomorza 
Zachodniego

4 000,00 zł

4 Zadanie publiczne " 
Wczesna, kompleksowa, 
skoordynowana diagnoza- 
szansą na pomoc dziecku 
zagrożonemu 
niepełnosprawnością i jego 
rodzinie"

- przeprowadzenie 
interdyscyplinarnej diagnozy 
przez zespół specjalistów, - 
przeprowadzenie 
systematycznej terapii w formie 
indywidualnych zajęć

Województwo Zachodniopomorskie 47 076,56 zł

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

1 Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy

Edukacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej oraz dzieci 
objętych wczesnym 
wspomaganie rozwoju

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 5 875 079,57 zł

2 Niepubliczne Przedszkole 
Bratek

Edukacja dzieci 
niepełnosprawnych w wieku 
przedszkolnym od 2,5 roku 
życia do podjęcia nauki w w 
szkole

Gmina Barlinek 3 651 707,95 zł

3 Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy

3 letnia edukacja młodzieży 
niepełnosprawnej, 
absolwentów gimnazjum

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 584 964,96 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

4 "Mogę więcej - rehabilitacja 
szansą na niezalezność

rehabilitacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

156 353,70 zł

5 Rehabilitacja 25 plus Rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Osób 
Niepełnosprawnych

450 000,00 zł

6 Budowa budynku Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy z 
pracowniami 
przysposobienie i aktywności 
zawodowej wraz z 
instalacjami w Barlinku przy 
ul. H. Sienkiewicza 15, na 
działce nr 477/12, obręb 2 
Barlinek

Budowa budynku na działalność 
rehabilitacyjną, edukacyjną, dla 
dzieci, młodzież oraz osób 
niepełnosprawnych.

Województwo Zachodniopomorskie 1 650 000,00 zł

7 "Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami"

zakup środków ochrony 
osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w 
bezpośrednia pracę z osobami z 
niepełnosprawnościami oraz 
środków dezynfekujących i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla organizacji 
realizującej na podstawie 
umowy z PFRON zadania 
zlecane w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

10 584,00 zł

8 Upowszechnianie edukacji 
przedszkolnej

Zwiększenie liczby miejsc w 
placówkach wychowania 
przedszkolnego dla dzieci w 
wieku przedszkolnym oraz 
rozszerzenie ofert placówek 
przedszkolnych o zajęcia 
zwiększające szansę edukacyjne 
dzieci.

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie

311 172,50 zł

9 Rządowe wsparcie dla 
nauczycieli 500 zl na naukę 
zdalną

dotacja celowa przeznaczona 
na jednorazowe 
dofinansowanie zakupu 
sprzętu, oprogramowania lub 
usługi, przydatnych w 
prowadzenia zajęć 
realizowanych z 
wykorzystaniem metod i 
techniki kształcenia na 
odległość

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 11 794,95 zł
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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)

Stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych kontynuowało w 2020 roku budowę Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy wraz z pracowniami. Koszt budowy pokrywany jest m.in. ze środków pochodzących z 1% odpisów od 
podatku oraz ze środków pochodzących z dotacji PFRON. Na dzień 31.12.2020r poniesiono wydatki łącznie w 
wysokości 3.489.175,64. Kwota przeznaczona na budowę w roku 2020 wyniosła 1.840.970,80 z tego: kwota 
pochodząca z 1% odpisów od podatku 190.970,80, kwota uzyskana z dofinansowania PFRON 1.650.000,00 . Kwoty 
te nie są ujęte w kosztach sprawozdania finansowego za rok 2020, ponieważ z punktu widzenia uor jest wydatkiem 
nie kosztem.

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

organizacji

Zofia Gągało, Wojciech Światłowski, 
Jerzy Drobotko, Agnieszka Rybska, 

Izabela Michno spo.J.Olchowa
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 2

2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu 1

3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach 1

4 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach 1

2021-05-25
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