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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
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Obywatelskiego

                      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 2020-08-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. BIELSKO-BIAŁA

Powiat M. BIELSKO-BIAŁA

Ulica PLAC OPATRZNOŚCI 
BOŻEJ

Nr domu 20 Nr lokalu 

Miejscowość BIELSKO-BIAŁA Kod pocztowy 43-300 Poczta BIELSKO-BIAŁA Nr telefonu 33 822 73 29

Nr faksu - E-mail razem.stow@op.pl Strona www www.stowarzyszenierazem.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-05-27

2004-12-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 07044077600000 6. Numer KRS 0000114639

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

Maria Sysak-Łyp Prezes TAK

Tadeusz Sowiński Członek Zarządu TAK

Paweł Świerk Członek Zarządu TAK

Ewa Oczadły Wiceprezes Zarządu NIE

Danuta Owczarz Członek Zarządu 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

Wiesława Rychlik Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Helena Łaciak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Mateusz Jochemczak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "RAZEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:
1) POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W 
TRUDNEJ SYTUACJI
ZYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
2) DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I 
SPOŁECZNEJ
OSÓB ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
3) DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA;
4) PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIE 
POLSKOSCI
ORAZ ROZWÓJ SWIADOMOSCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I 
KULTUROWEJ;
5) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA;
6) DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
7) PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB 
POZOSTAJACYCH
BEZ PRACY I ZAGROZONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
8) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOSC NA 
RZECZ
RÓWNYCH PRAW KOBIET I MEZCZYZN;
9) DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;
10) DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM 
ROZWÓJPRZEDSIEBIORCZOSCI;
11) DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOSCI
LOKALNYCH;
12) NAUKA, EDUKACJA, OSWIATA I WYCHOWANIE;
13) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI;
14) UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU;
15) EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZAT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO;\
16) TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO;
17) PORZADEK I BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;
18) DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA
KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIEDZY SPOŁECZENSTWAMI;
19) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;
20) DZIAŁALNOSC NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZADOWYCH ORAZ 
INNYCH
PODMIOTÓW W ZAKRESIE OKRESLONYM W PKT. 1-15.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
1. Uprawa warzyw, wyłączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i 
roślin bulwiastych
2. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
3. Uprawa roślin wieloletnich
4. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
5. Pozostałe zakwaterowanie
6. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i 
pozostała gastronomiczna działalność usługowa
7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
8. Działalność organizatorów turystyki
9. Pozaszkolne formy edukacji
10. Działalność wspomagająca edukację
11. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
12. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
13. Pomoc społeczna bez zakwaterowania
14. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
15. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
16. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana

2) działalność odpłatna pożytku publicznego:
1. Uprawa warzyw, wyłączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i 
roślin bulwiastych
2. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
3. Uprawa roślin wieloletnich
4. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
5. Pozostałe zakwaterowanie
6. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i 
pozostała gastronomiczna działalność usługowa
7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
8. Działalność organizatorów turystyki
9. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i 
zagospodarowaniem terenów zielonych
10. Pozaszkolne formy edukacji
11. Działalność wspomagająca edukację
12. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
13. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
14. Pomoc społeczna bez zakwaterowania
15. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
16. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
17. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Realizacja różnych zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz lokalnej społeczności w obszarze:

1. Kultury, sztuki,, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
- Program "Kulturalnie i artystycznie IV" (zadanie obejmowało cykl spotkań warsztatowych - warsztaty stolarskie, 
plastyczne/rękodzielnicze, muzyczno-teatralno-taneczne oraz warsztaty z ceramiki) - dla mieszkańców Gminy Bielsko-Biała 
(osób niepełnosprawnych i ich opiekunów/rodziców).
- Warsztaty „Twórczość ubogaca III” (zadanie obejmowało organizację warsztatów artystycznych - plastycznych, połączonych z 
rękodziełem oraz warsztatów muzyczno-teatralnych – dla mieszkańców powiatu bielskiego (osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów/rodziców).

2. Sportu / wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
- Impreza rekreacyjno-sportowa "Osoby niepełnosprawne w akcji".
- "Integracyjny piknik sportowy".
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- "Sportowo-rekreacyjna półkolonia letnia".

3. Pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
- "Przełamywanie barier komunikacyjnych przez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia 
terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy (w ramach tego zadania Stowarzyszenie organizowało 
codzienny specjalny transport dla 20 osób niepełnosprawnych z Gminy Bielsko-Biała do ŚDŚ „Centrum”).
- „Potrafimy więcej III” (zadanie objęło wsparciem 20 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-
Rehabilitacyjnego w Bestwinie i obejmowało działania takie jak: rehabilitacja indywidualna i grupowa, zajęcia ruchowe 
grupowe, warsztaty terapii zajęciowej, wsparcie psychologa indywidualne i grupowe, treningi umiejętności społecznych, czyli 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym przy wsparciu asystenta, zooterapia (dogoterapia i hipoterapia) indywidualna i 
grupowa, 4-dniowa wycieczka "Szlakiem Renesansu", pięciodniowy obóz integracyjno-rozwojowy w Jaworzynce.

II. Realizacja zadań dofinansowanych ze środków PFRON:
- „Potrafimy więcej” - wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie (realizacja wsparcia 
dla mieszkańców Ośrodka w formie: terapii zajęciowej, zajęć z psychologiem, dogo i hipoterapii, rehabilitacji, zajęć ruchowych, 
treningów umiejętności społecznych).
- Zadanie w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pt. Cykl imprez integracyjnych, kulturalno-
rekreacyjnych i sportowo-artystycznych „Terapia w wielu odsłonach IV”, na który składał się: cykl zajęć z dogoterapii, cykl 
spotkań zajęciowych, impreza integracyjno-rekreacyjna „Kociołek Beskidzki”, połączony z „Jesiennym świętem ziemniaka” oraz 
wyjście do kina w Bielsku-Białej.
- Zadanie w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pt.  Obóz sportowo-rekreacyjny nad morzem.

III. Organizacja imprez oraz wyjazdów integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych , ich 
rodzin oraz lokalnej społeczności:
- Spotkanie Noworoczne 2019 (impreza).
- Majówka (impreza).
- Kociołek Beskidzki, połączony z Jesiennym świętem ziemniaka” (impreza).

IV. Realizacja w partnerstwie z Dziennym Domem Senior+ w Wilamowicach projektu "Razem do sukcesu", współfinansowanego 
przez MRPiPS w ramach Rządowego Program ASOS, mającego na celu 50 seniorów (w tym 40 wychowujących niepełnosprawne 
dziecko i 10 korzystających ze wsparcia Dziennego Domu Senior+) oraz rozwojowi aktywnej integracji wewnątrz- i 
międzypokoleniowej między 80 uczestnikami zadania w okresie 10m-cy. Projekt obejmował cykl spotkań “Aktywnie, 
artystycznie, rozwojowo” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarne, zajęcia sportowe, kursy rękodzieła, prelekcje, warsztaty 
kompetencji miękkich, szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego, dogoterapia, panele dyskusyjno-edukacyjne); obóz 
integracyjno-warsztatowy w Beskidach (Jaworzynce); wsparcie psychologiczne; wyjścia kulturalne “Kultura żyje w nas” (do kina 
i teatru w Bielsku-Białej); Wyjazd integracyjno-edukacyjny (turystyczny) do Zakopanego i i Pienin; imprezy kulturalno-
integracyjne (Majówka, Kociołek Beskidzki oraz Dzień Seniora, połączony z happeningiem).

V. Realizacja w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im św. Jana Kantego z Bestwiny projektu „SZLAKIEM RENESANSU – wyjazd 
tematyczny”, współfinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury) w ramach Programu Kultura Dostępna - edycja 2019. Celem programu było ułatwienie dostępu do kultury różnym 
grupom społecznym: pozostawiających poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego tj. osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną i ich rodzicom-seniorom oraz osobom z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych 
zasobów dóbr kultury tj. zdrowej młodzieży gimnazjalnej z gminy wiejskiej (Gminy Bestwina), wzmocnienie poczucia ich 
tożsamości kulturowej i narodowej oraz ich integracja społeczna. Projekt polegał na organizacji 4-dniowego wyjazdu 
tematycznego "Szlakiem Renesansu" o wysokiej wartości edukacyjnej. W trakcie wyjazdu uczestnicy zwiedzili i obejrzeli 
najważniejsze miejsca na szlaku renesansu, służące popularyzacji zasobów dziedzictwa o znaczeniu narodowym, o wysokiej 
wartości edukacyjnej i/lub artystycznej. Był to m.in.: Pacanów (Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka”), Baranów 
Sandomierski (zamek), Ujazd (ruiny zamku „Krzyżtopór”), Sandomierz (spacer po mieście, Podziemna Trasa Turystyczna, 
Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Brama Opatowska, Muzeum Jana Długosza), Kozłówka (Zespół 
Pałacowo-Parkowy Zamoyskich), Lublin (Zamek i Kaplica, Archikatedra św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty), Nałęczów 
(muzeum Stefana Żeromskiego), Kazimierz Dolny (spacer po mieście, Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, ruiny 
zamku, Góra Trzech Krzyży), Janowiec (ruiny zamku).

VI. Realizacja projektu „SPORT- odkrywamy rodzinnie jego czar (II)” , współfinansowanego przez  MSiT w ramach Programu 
Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych 2019. W ramach zadania zorganizowało 10-dniowy obóz 
sportowy w Sarbinowie w dniach od 17 do 26 sierpnia pod hasłem przewodnim „Aktywnie – rodzinnie”. W obozie wzięło udział 
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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)

Organizacja w 2019 roku nie prowadziła działań na rzecz innych odbiorców, jak wymienieni w pkt 
2.1

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

124

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

20 rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością (łącznie 45 osób) oraz 2 instruktorów/trenerów.

VII. Kontynuacja działań Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego (rehabilitacja, terapia, pobyty rotacyjne w Ośrodku, 
prowadzenie DPS-u dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną).

VIII. Współpraca z:
- Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Bestwinie - uczniowie i uczennice (wolontariusze) ze szkoły w 2019r. pomagali w 
prowadzeniu sobotnich zajęć i imprez, uczniowie przygotowali również dla podopiecznych stowarzyszenia przedstawienia m.in. 
na Spotkanie Noworoczne i Integracyjny Piknik Sportowy.

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

1. Organizacja imprez integracyjnych, jak 
Spotkanie Noworoczne, Kociołek Beskidzki, 
połączony z Jesiennym świętem ziemniaka. 

2. Realizacja działań w ramach projektu "Razem 
do sukcesu”- wsparcie psychologiczne, 
dogoterapia, wycieczka do Zakopanego i Pienin, 
obóz w Beskidach. 

3. Realizacja projektu „Potrafimy więcej” - 
wszechstronne usprawnianie w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie. 

4. Realizacja projektu „Potrafimy więcej III”. 

5. Realizacja działań w zakresie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pt. 
Cykl imprez integracyjnych, kulturalno-
rekreacyjnych i sportowo-artystycznych „Terapia 
w wielu odsłonach V”.

88.99.Z 15 050,13 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

1. Organizacja warsztatów i zajęć artystyczno-
edukacyjnych w ramach zadania pt. Program 
„Kulturalnie i artystycznie IV”. 

2. Organizacja warsztatów i zajęć artystyczno-
edukacyjnych w ramach zadania pt. Warsztaty 
„Twórczość ubogaca III". 

3. Organizacja zajęć artystyczno-edukacyjnych 
oraz wyjść do instytucji kultury - do Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej i kina Cinema-City w 
Bielsku-Białej w ramach projektu "Razem do 
sukcesu". 

4. Organizacja imprez kulturalnych, jak Spotkanie 
noworoczne i Majówka. 

5. Realizacja projektu „SZLAKIEM RENESANSU – 
wyjazd tematyczny”.

93.29.Z 7 300,30 zł
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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

3 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

1. Organizacja cyklicznych zajęć sportowych i 
sportowo-rekreacyjnych o rożnym profilu, w 
tym zajęć na basenie (na terenie MOSiR w 
Czechowicach-Dziedzicach) w ramach 
realizowanych zadań („Terapia w wielu 
odsłonach V”) i projektów ("Razem do sukcesu"). 

2. Organizacja czerwcowych imprez sportowych i 
sportowo-rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz lokalnej 
społeczności: „Osoby niepełnosprawne w akcji” 
oraz „integracyjny piknik sportowy”. 

3. Organizacja dwutygodniowej letniej półkolonii 
sportowo-rekreacyjnej w pierwszej połowie 
sierpnia na terenie Ośrodka Mieszkalno-
Rehabilitacyjnego. 

4. Realizacja projektu "SPORT - odkrywamy 
rodzinnie jego czar (II)" oraz zadania w zakresie 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych pt. "Obóz sportowo-
rekreacyjny nad morze", obejmującego 10-
dniowy obóz sportowy w Sarbinowie.

93.19.Z 3 000,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Organizacja transportu dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, w tym 
osób na wózkach – mieszkańców Gminy 
Bielsko-Biała na warsztaty terapii 
zajęciowej do Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Centrum”. Zadanie polegało 
na codziennym dowozie (od poniedziałku 
do piątku) w obie strony przez cały rok 
kalendarzowy (od stycznia do końca 
grudnia) za pomocą linii specjalnej „S” przy 
wsparciu autobusu MZK Bielsko-Biała. 
Transport organizowany był dla 20 osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, w tym 
osób na wózku.

87.30.Z 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Prowadzenie na terenie Ośrodka 
Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie 
rehabilitacji dla mieszkańców powiatu m. 
Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego, w tym 
mieszkańców Gminy Bestwina i powiatów 
ościennych oraz dla niepełnosprawnych 
podopiecznych stowarzyszenia. 
Rehabilitacja była prowadzona przez 
wykwalifikowaną i doświadczoną osobę w 
określonych dniach i godzinach, w 
gabinecie rehabilitacyjnym w Ośrodku. Była 
to rehabilitacja indywidualna, obejmująca 
różne zabiegi m.in. z fizykoterapii. 
Prowadzona była również rehabilitacja w 
domu osoby rehabilitowanej.

88.10.Z 0,00 zł

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Prowadzenie płatnych pobytów rotacyjnych 
w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w 
Bestwinie. Osoby z niepełnosprawnością w 
trakcie pobytu mieli zapewnioną 
całodobową opiekę, wsparcie psychologa, 
terapię i rehabilitację. Uczestniczyli w: 
zajęciach terapeutycznych, warsztatach 
samoobsługowych, rehabilitacji ruchowej, 
zajęciach i wyjazdach rekreacyjnych i 
turystycznych. Ponadto w Ośrodku 
prowadzone były pobyty stałe dla osób 
skierowanych do Ośrodka 
(funkcjonującego, jako DPS dla dorosłych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną) 
przez ośrodki pomocy społecznej.

86.90.Z 0,00 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 1 894 845,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 047 148,21 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 837 686,58 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 6 213,69 zł

e) pozostałe przychody 3 797,37 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 71 894,22 zł

2.4. Z innych źródeł 847 697,64 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 269 943,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 705 310,69 zł

w 
tym:

0,00 zł

199 000,00 zł

173 133,60 zł

333 177,09 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:

6 600,00 zł

55 690,00 zł

9 604,22 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. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 314 582,87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -140 691,87 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 306 747,85 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 25 350,43 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: 1 790 534,51 zł 25 350,43 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

732 565,34 zł 25 350,43 zł

978 378,45 zł 0,00 zł

0,00 zł

9,83 zł

74 585,72 zł

4 995,17 zł 0,00 zł

1 Wkład własny do projektów 25 350,43 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
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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)

14 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)

11,17 etatów

38 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

123 osób fizycznych

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

72 591,00 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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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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 828 771,52 zł

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

828 771,52 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)

3 150,00 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)  

1 267,58 zł

33 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)

9 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 osób

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

27 osób

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

434 666,23 zł

425 475,80 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

9 190,43 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 394 105,29 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 261 315,97 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 567 455,55 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

3 150,00 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)

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

1 Przełamywanie barier 
komunikacyjnych poprzez 
zorganizowanie transportu 
osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie na zajęcia 
terapeutyczne do Centrum 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy

codzienny specjalny dowóz 
osób z niepełnosprawnością z 
Gminy Bielsko-Biała na zajęcia 
terapeutyczne do 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy „CENTRUM”

Gmina Bielsko-Biała 125 883,60 zł

2 Impreza rekreacyjno-
sportowa „Osoby 
niepełnosprawne w akcji”

umożliwienie 20 osobom 
niepełnosprawnym z powiatu 
bielskiego aktywnego 
uczestnictwa w działaniach 
sportowych oraz propagowanie 
wśród nich aktywności 
ruchowej i zdrowego stylu życia 
poprzez organizację imprezy 
sportowo-rekreacyjnej

Powiat Bielski 2 350,00 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

4 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Program „Kulturalnie i 
artystycznie IV”

organizacja wydarzeń 
kulturalnych i artystycznych 
służących rozwojowi 
działalności kulturalnej i 
artystycznej wśród 
mieszkańców Gminy Bielsko-
Biała, a także ich aktywizacji w 
zakresie kultury (w tym osób 
niepełnosprawnych i osób 
starszych)

Gmina Bielsko-Biała 3 300,00 zł

4 Warsztaty artystyczne pt. 
„Twórczość ubogaca III”

umożliwienie 25 mieszkańcom 
powiatu bielskiego (osobom 
niepełnosprawnym i ich 
opiekunom/rodzicom) udziału 
w działaniach artystyczno-
edukacyjnych w okresie 7 m-cy. 
Poprzez realizację powyższego 
celu będzie możliwa edukacja 
kulturalna, kultywowanie 
tradycji i zwyczajów oraz 
upowszechnienie przedsięwzięć 
kulturalnych dla osób 
niepełnosprawnych

Powiat Bielski 5 600,00 zł

5 Integracyjny piknik sportowy propagowanie wśród 50 osób, 
w tym młodzieży zdrowej 
(pełnosprawnej) oraz osób 
niepełnosprawnych i ich 
opiekunów aktywności 
ruchowej i zdrowego stylu życia 
oraz integrację tych dwóch grup 
poprzez wspólną zabawę i 
współuczestnictwo w 
rozgrywkach

Gmina Bestwina 2 000,00 zł

6 Sportowo-rekreacyjna 
półkolonia letnia

propagowanie wśród 16 osób, 
w tym młodzieży zdrowej 
(pełnosprawnej) oraz osób 
niepełnosprawnych aktywności 
ruchowej i zdrowego stylu 
życia, integrację tych grup 
poprzez wspólną zabawę i 
współuczestnictwo w 
zaplanowanych działaniach, a 
także zwiększanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych w 
życiu społecznym (głownie z 
Gminy Bestwina)

Gmina Bestwina 6 000,00 zł

7 Umożliwienie młodzieży 
niepełnosprawnej 
intelektualnie aktywnego 
spędzania czasu 
połączonego z rehabilitacją 
pod hasłem: „Miłośnicy 
przyrody, sportu, kultury i 
rekreacji”

umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym aktywnego i 
twórczego spędzania czasu 
wolnego połączonego z 
rehabilitacją pod hasłem: 
„Miłośnicy przyrody, sportu, 
kultury i rekreacji”, poprzez 
zorganizowane cyklu spotkań w 
formie zajęć terapeutycznych 
oraz wycieczki/wycieczek

Gmina Czechowice-Dziedzice 4 000,00 zł
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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)

8 „Potrafimy więcej” - 
poszerzenie wsparcia 
mieszkańców Ośrodka 
Mieszkalno-
Rehabilitacyjnego w 
Bestwinie

rozwój samodzielności i 
aktywności 20 osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie w ciągu 8 m-cy 
poprzez ich uczestnictwo w 
warsztatach terapii zajęciowej, 
zajęciach ruchowych, 
wycieczkach, obozie 
integracyjno-terapeutycznym 
oraz poprzez zapewnienie im 
treningów umiejętności 
społecznych, rehabilitacji, 
zooterapii i wsparcia

Śląski Urząd Wojewódzki 24 000,00 zł

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

1 "Szlakiem Renesansu" - 
wyjazd tematyczny

ułatwienie dostępu do kultury 
różnym grupom społecznym: 
pozostawiających poza 
obiegiem życia kulturalnego i 
społecznego tj. osobom z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i ich rodzicom-
seniorom oraz osobom z 
miejscowości pozbawionych 
bezpośredniego dostępu do 
narodowych zasobów dóbr 
kultury tj. zdrowej młodzieży 
gimnazjalnej z gminy wiejskiej 
(Gminy Bestwina), 
wzmocnieniu poczucia ich 
tożsamości kulturowej i 
narodowej oraz ich integracji 
społecznej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (Narodowe Centrum 
Kultury)

22 000,00 zł

2 "Razem do sukcesu" wzrost społecznej 50 seniorów 
(w tym 40 wychowujących 
niepełnosprawne dziecko i 10 
korzystających ze wsparcia 
Dziennego Domu Senior+) oraz 
rozwojowi aktywnej integracji 
wewnątrz- i 
międzypokoleniowej między 80 
uczestnikami zadania w okresie 
10m-cy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

16 400,00 zł
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3 SPORT - odkrywamy 
rodzinnie jego czar (II)

podniesienie poziomu 
aktywności fizycznej u 20 rodzin 
wychowujących dzieci z 
niepełnosprawnością (łącznie u 
45 osób) oraz zaktywizowanie 
ich do systematycznego 
uprawiania sportu. Ponadto 
poprzez wybrane działania 
Wnioskodawca przedstawi 
uczestnikom rolę sportu, jako 
środka pozytywnie 
wpływającego na utrzymanie 
zdrowia, sprzyjającego 
budowaniu postaw 
obywatelskich i aktywizacji 
społecznej oraz 
zapobiegającego patologiom 
społecznym

Ministerstwo Sportu i Turystyki 35 000,00 zł

4 „Potrafimy więcej” - 
wszechstronne usprawnianie 
w Ośrodku Rehabilitacyjno-
Mieszkalnym w Bestwinie

poprawa lub utrzymanie 
sprawności u 22 dorosłych osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną z terenu 
województwa śląskiego i 
małopolskiego, poprzez 
umożliwienie im korzystania z 
rehabilitacji, terapii i wsparcia 
psychologicznego o charakterze 
ciągłym, w okresie od 2018-04-
01 do 2021-03-31 (19 osób w 
pierwszym okresie 
dofinansowania)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych - Oddział 
Śląski

265 463,02 zł

5 Cykl imprez integracyjnych, 
kulturalno-rekreacyjnych i 
sportowo-artystycznych pt. 
„Terapia w wielu odsłonach 
V”

stworzenie warunków do 
rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych poprzez 
sport, kulturę, rekreację i 
turystykę, integracja i 
aktywizacja osób 
niepełnosprawnych 
(szczególnie 
niepełnosprawnych 
intelektualnie), promocja tej 
grupy osób w środowisku, 
zapobieganie ich wykluczeniu 
społecznemu, a przez to 
podniesienie jakości ich życia, 
poprawa funkcjonowania w 
społeczeństwie oraz 
umożliwienie zaistnienia im w 
sposób pełniejszy w 
społeczeństwie

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bielsku-Białej

8 000,00 zł

6 Obóz sportowo-rekreacyjny 
nad morzem

umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym udziału w 
życiu sportowym

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bielsku-Białej

10 000,00 zł

7 Obóz sportowo-rekreacyjny 
nad morzem

umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym udziału w 
życiu sportowym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bielsku-Białej

7 000,00 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

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

Maria Sysak-Łyp (Prezes)
Tadeusz Sowiński (Członek Zarządu) 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

2020-08-13
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