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Nazwa:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościq

lntelektualnq Koło w Zawoi, w skrócie PSONI
Sied z i ba i a d res : J uszczyn 542b, 3+23t J uszczyn

Ą

Data i nr wpisu do KRS: 14.09.2009

3) Reeon: LżL038374

{) W

roku sprawozdawczvm 2017 Zarzad działałw składzie:

Małgorzata Sitarz - Przewodniczqca Zarzqdu Koła
Bogusława Strzebońska - v - ce Przewodniczqca
Beata kosman - sekretarz
Maria Konior - Skarbnik
Kazimiera Bojęś- Członek

Anna Odrowqż Maciaszek- Członek
Katarzyna Krzesińska - Członek
Funkcję elektora pełni Małgorzata Sitarz
Czło n kow le Zarządu pełn ią swoje fu

n

kcje społecz n ie, bez wyna grodze

n

ia.

PrzewodniczącaZarządu Małgorzata Sitarz jest zatrudniona w BOP na
Stanowisku Dyrektor BOP z powołaniaZarządu i z tego tytułu pobiera
wynagrodzenie.

W 2017 roku przewodniczącaZarządu została wybrana jako jedna z 4a
najlepszych liderów w Polsce do rocznego bezpłatnego cyklu szkoleń
w Szkole Llderów PAFW.

§) Cele statutowe:
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością
intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw
człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu
społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania

ll.

ich rodzin

zasadv, formy i zakres działalnościstatutowei.
1,. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

lntelektuaIną Koło w Zawoijest organizacją pożytku publicznego
prowadzi nieodpłatną działalnośćpożytku publicznego.

i

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

lntelektualną Koło w Zawoi nie prowadzi działalnościgospodarczej
nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców.

2.

i

Liczba cztonków PSON| Koło w Zawoi na dzień 31grudnia 2017 roku

a)
b)

10 c) 13 69

rodzice i opiekunowie,
osoby z niepełnosprawnością,
pracownicy PSONl i inni,

Łącznie 92 osób.

3. Działalność

3.1.

DziałalnośćstałaStowarzvszenia
w roku 2ot7 psoNl koło w zawoi działałow ramach
prowadzonych placówek oraz realizując różne programy i projekty.
Działalnośćta skierowana jest głównie na budowaniu

kompleksowych lokalnych systemów wsparcia osób
z niepetnosprawnością intelektua!ną od urodzenia do końca
życia oraz wspierania ich rodzin

W roku 2017 Stowarzyszenie prowadziło następujące placówki:

1-) Ośrodki Rehabilitacyjno

-

Edukacyjno

- Wychowawcze

(OREW)

w Juszczynie iTarnawie Górnej, w których realizowany jest

obowiązek szkolny, rehabilitacja i niezbędna opieka dla dzieci i
młodzieżyz głęboką niepełnosprawnościąintelektualną oraz z

niepełnosprawnościamisprzężonymiw wieku od 3 do 25 lat. W
OREW prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w Juszczynie i Tarnawie Górnej, dla dzieci z zaburzeniami

rozwoju psychoruchowego w wieku od 0 - 7 roku życia i ich
rodzin, prowadzone w systemie kunsultacyjnym i

terapeutycznym

2) Warsztat Terapii Zajęciowej w Juszczynie (WTZ)- realizujący
program rehabilitacji społeczno - zawodowej.

Zestawienie placówek i liczby osób korzystających na dzień 31grudnia 2O17

30

Proiektv realizowane przez PSONl Koło w Zawoi

3.2.

U ,,Transport i opieka w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych
na trasie dom - OREW Juszczyn w celu spełnienia obowiązku

szkolnego"

źradlo finansowania - Gmina Jordanów
Kwota

-

21 850,67 zł

4 osób z terenu gminy Jordanów zostało objęte wsparciem.

osób
niepełnosprawnych z terenu Gminy Zawoja. Kształtowanie różnych
form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych"

2) ,,Prowadzenie działalnościw zakresie edukacji i rehabilitacji

Źrodło finansowania
Kwota
36

-

15

000 zł

- Gmina Zawoja

osób zostało objęte wsparciem.

3) ,,ZawojaPełna Niespodzianek - Dzień godności osób z

niepełnosprawnościąinte lektua l ną".
Źródło finansowania

-

Powiat Suski- PCPR, PFRON

Kwota

-

3000 zł

4) Program Wyrównywania różnic między regionami ll-,,Zakup
dziewięcio - osobowego busa do przewozu dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych uczęszczających do OREW.
Remont i adaptacja sanitariatów dla potrzeb osób
n ie

pełnos prawnych, remont ciągów kom

un

i

kacyj nych

-

ko ryta rzy,

schodów, wymiana drzwi w budynku OREW w Tarnawie Górnej ".
Żródlo finansowania

-

PFRON 30 % Środki własne: 70

%

Kwota:99 880,35 zł.

wvkaz uchwał podietvch przez zarzad koła w zawoi psoNl.
Zarząd Koła obradował w roku żaL7 dziesięć raav:
10 stycznia,26 stycznia, 28 lutego, 1-5 marca,2O kwietnia, 22 maja,
28 czerwca,29 sierpnia, 24 października, i 14 grudnia.

lll.

WYKAZ UCHWAŁ ZARZĄDU KOŁA
podjętych w 2OL7 roku
Numer

Z dnia

L

26.0t,20t7

i

,*+"

Tryb

W sprawie

na posiedzeniu

Przyjęcia polityki rachunkowości.

na posiedzeniu

Przyjęcia członka

!

2

26.oL.2017

3

28.02.2077

na posiedzeniu

Zwołania Walnego Zebrania Członków

4

15.o3.2oI7

na posiedzeniu

Przyjęcia sprawozdaniażarządu za 2OL6 rok

5

1_5.03.2017

na posiedzeniu

Przyjęcia sprawozdania finansowego

6

1.5.03.2017

na posiedzeniu

Utraty członkostwa

7

27.oz.zoll

Obiegowo

8

20.04.zol7

na posiedzeniu

]

Powołania Głównego Księgowego
Przyjęcia projektu Arkusza Organizacyj nego
OREW na rok szkolny 2017 /2018

9

22,05.2017

na posiedzeniu

Zmiany statutu OREW

10

08.08.2017

Obiegowo

określenia p rzeznaczenia samochodu

1

LL

08.08.2017

L2

29.a8.2O17

na

Obiegowo

7bycia samochodu

posiedzeniu Przyjęcia Arkusza Organizacyjnego OREW

na rok

szkolny 2OI7 /2018

13

29.08.2017

t4

24.1,0.2OL7 na posiedzeniu Procedury badania sprawozdania finansowego

15

24,!a.2O17

16

ż4.L0,2017 na posiedzeniu

L7

24.10.2077

na

posiedzeniu

Zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców

18

24.L0,2Ot7

na

posiedzeniu

Rezygnacji z członkostwa

19

24.1"0.2017

na

posiedzeniu

Utworzenia punktu kasowego

', 20 ,

L4.I2.2OI7 l

na posiedzeniu

Rezygnacji z członkostwa

2L

L4,72.2O17

na posiedzeniu

5kreślenia członka

lV.

V.

na

na

posiedzeniu
posiedzeniu

Rezygnacji z członkostwa

Warunków odpłatnościza posiłki
Przyjęcia Statutu i Regulaminu OREW

Zarząd Koła zwołałSprawozdawcze Walne Zebranie Członków Koła, które
odbyło się w dniu 24 marca zafi roku w Juszczynie.
Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie mćrytoryczne
i finansowe z działalnościStowarzyszenia w roku.
lnformacja o wysokości uzyskanych przychodów wraz z wyodrębnieniem
ich źródeł

- patrz informacja dodatkowa zgodna zzał.nr 6 Ustawy o Rachunkowości

vl.

lnformacia o poniesionvch kosztach

- patrz informacja dodatkowa

zgodn a z zał.nr 6 Ustawy o Rachunkowości

VIl. Dane o zatrudnionvch.
Na dzień 31 grudnia 2aL7 rokuZarząd Koła zatrudniał7t pracowników

etatowych, w tym:

-

57 osób w OREW

-

10 osób w WTZ

- 4osobywBOP

vlIl. Dane o udziałach w spółkach prawa handlowego.
PSONl Koło w Zawoi nie posiada udziałów w spółkach prawa cywilnego.
lx. stowarzvszenie składa roczna deklaracie podatkowa na druku clT
Stgwarzvszenie nie iest podatnikiem vat.
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