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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina MIELEC

Powiat MIELECKI

Ulica WOJSŁAWSKA Nr domu 278 Nr lokalu 

Miejscowość MIELEC Kod pocztowy 39-300 Poczta MIELEC Nr telefonu 175837417

Nr faksu 175837417 E-mail zk.mielec@psouu.org.pl Strona www www.psouu.mielec.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-04-21

2007-11-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18069438800000 6. Numer KRS 0000232950

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

Regina Piechota Przewodnicząca Zarządu 
PSONI Koło w Mielcu

TAK

Monika Krupa Wiceprzewodnicząca 
Zarządu PSONI Koło w 
Mielcu

TAK

Anna Rokitowska Sekretarz Zarządu PSONI 
Koło w Mielcu

TAK

Małgorzata Dudek Skarbnik Zarządu PSONI 
Koło w Mielcu

TAK

Leszek Midura Członek Zarządu PSONI 
Koło w Mielcu

TAK

Iwona Padykuła Członek Zarządu PSONI 
Koło w Mielcu

TAK

Józefa Sosińska Członek Zarządu PSONI 
Koło w Mielcu

TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KOŁO 
W MIELCU

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest 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 
wspieranie ich rodzin. (art.4 Statutu)

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

§ 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowanie prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i zaspakajanie ich potrzeb w zakresie 
opieki medycznej, rehabilitacji edukacji, szkolenia zawodowego i 
ustawicznego, pracy, mieszkalnictwa, niezbędnej opieki, udziału w kulturze 
i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w 
samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, 
ochrony i pomocy prawnej. § 2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o 
uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i 
opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną.§ 3. Inicjowanie i 
występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia 
dzieciom i dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, 
przebywającym w placówkach opieki całkowitej, sprzyjających warunków 
rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, 
jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec nich praw człowieka.§ 
4. Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków 
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w 
placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.§ 5. Udzielanie 
wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną, aby sami mogli 
występować w swoim imieniu, miedzy innymi poprzez doradztwo, 
szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie 
indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.§ 6. Tworzenie 
warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych 
osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania poprze nich z 
ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z 
zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w 
postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.§ 7. Prowadzenie 
różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołu kompleksowej, 
wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej 
interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, edukacji, 
rewalidacji i wychowania, m.in. w ramach wychowania przedszkolnego, 
wczesnego wspomagania rozwoju, realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki, a także edukacji obywatelskiej, wypoczynku oraz 
działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej 
wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup 
rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z 
uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach. § 8. 
Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym, samodzielnym życiu ( m. in. w formie asystenta osobistego), 
różnych form mieszkalnictwa, w tym chronionego i wspomaganego, 
szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego 
poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i 
wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej.§ 
9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w 

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

Magdalena Kuzara Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Leszek Misiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Halina Misiejuk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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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

szczególności: - grup samopomocowych,                                                              
                                                                   rodzinę w wypełnianiu jej 
obowiązków wobec osoby z niepełnosprawnością w domu i poza nim, 
również w sytuacjach kryzysowych, - placówek stałego i czasowego 
pobytu, - grup wsparcia, - usług wspomagających  - informacji, doradztwa, 
poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i 
wypadków, itp § 10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów 
rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form 
nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów 
Stowarzyszenia. § 11. Określenie i przestrzeganie wymagań etycznych oraz 
działalność informacji wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w 
szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną. § 12. Zachęcenie różnych osób do 
podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie 
warunków dla ich działalności.§ 13. Współprace z organami władzy 
rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi Kościołem 
Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami, w tym 
naukowymi i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych. § 14. 
Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie 
niepełnosprawności intelektualnej oraz współdziałanie w ich prowadzeniu, 
a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, w formie placówek wielospecjalistycznej pomocy, w 
zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. 
w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno – rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, 
kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej 
społeczności, organizowanie dowozu  itp.; z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach. Misją Ośrodka 
Rehabilitacyjno -  Eduakcyjno Wychowawczego jest kształcenie, przygotowanie do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie na miarę ich możliwości, a także dbanie o ich stan zdrowia poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji i 
opieki medycznej. Ośrodek Wczesnej Interwencji udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami 
wieku rozwojowego w ośrodku oddziale dziennym. Placówka realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci 
zagrożonych prawidłowym rozwojem psychoruchowym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Niepubliczna 
Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Rozwoju realizuje świadczenia edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, 
które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, które posiadają opinie o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia wspierająco – aktywizujące i terapeutyczne. Misją 
ŚDS jest skuteczne wspieranie oraz aktywizowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie na rzecz poprawy jakości życia, 
usamodzielniania i uspołeczniania. Dom Dziennego Wsparcia  - zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności 
usług opiekuńczych i świadczonych w społeczności lokalnej (w tym aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej) dla 
osób wielorako i głęboko niepełnosprawnych, które ukończyły 25 rok życia i są mieszkańcami jednego z powiatów: mieleckiego, 
dębickiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, ropczycko–sędziszowskiego.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

915

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Opieka dzienna nad dziećmi: Tworzenie 
warunków włączania dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną w tok 
normalnego życia, korzystania z 
ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. 
Prowadzenie stałych i okresowych form i 
placówek zapewniających osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną wsparcie w 
codziennym życiu oraz niezbędną opiekę i 
pielęgnację. Kształcenie, wychowanie, 
przygotowanie do życia dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie. Wspieranie 
rodziny w rozwiązywaniu problemów 
edukacyjnych oraz wychowawczych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. 
Prowadzenie świadczeń opiekuńczo - leczniczych 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
wymagających stałej opieki i pielęgnacji. Dbanie 
o stan zdrowia i opieka medyczna na rzecz osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Zapewnienie porad w aspekcie logopedycznym, 
medycznym, niesienie pomocy w sytuacjach 
trudnych. Wspieranie w rozwoju zgodnie z jego 
indywidualnymi potrzebami i możliwościami . 
Realizowanie wielospecjalistycznej, 
kompleksowej rehabilitacji osób zagrożonych 
prawidłowym rozwojem psychoruchowym. 
Ustalenie kompleksowej diagnozy. 
Konstruowanie indywidualnych programów 
terapeutycznych oraz ewaluacji i bieżącej oceny 
postępów.

88,91.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność wychowawczo-edukacyjna dla dzieci 
z zaburzeniami wieku rozwojowego, które 
posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego na okres edukacji przedszkolnej, 
realizowanie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz zajęć 
rewalidacyjnych i specjalistycznych, zgodnie z 
przepisami prawa oświatowego, opracowanie 
indywidualnego programu edukacyjno- 
terapeutycznego opracowanego na podstawie 
wielospecjalistycznej diagnozy oraz 
uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o 
potrzebie kształcenia specjalnego

85.10.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana: 
Inicjowanie i występowanie z wnioskami o 
uregulowanie prawne gwarantujące 
przestrzeganie praw człowieka wobec osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Inicjowanie 
form pomocy osobom z niepełnosprawnością, 
ich rodzinom i opiekunom. Tworzenie osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną warunków 
do godnego życia w integracji z otwartym 
środowiskiem tak dalece, jak tylko to możliwe, 
udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym 
intelektualnie członkom, a także występowanie 
w interesie indywidualnych osób. Tworzenie 
warunków włączania dzieci, młodzieży i  osób 
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną 
w tok dorosłego życia, korzystania przez nich z 
ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form 
życia społecznego z zapewnieniem w razie 
potrzeby odpowiedniego wsparcia. Prowadzenie 
form nowatorskich i eksperymentalnych 
służących  do realizacji celów stowarzyszenia. 
Określenie i przestrzeganie wymagań etycznych. 
Zachęcanie osób do podejmowania zadań w 
charakterze wolontariuszy oraz tworzenie 
warunków dla działalności.

94.99.Z 15 425,77 zł
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34 804,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 257 475,37 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 458 120,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 343 475,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 109 342,35 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 498,89 zł

e) pozostałe przychody 4 804,01 zł

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

Pozostała usługowa działalność 
gastronomiczna, dział stołówek i kawiarni. 
Przygotowanie ciepłych posiłków dla 
uczestników Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego, 
Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Domu Dziennego Wsparcia oraz 
Niepublicznego przedszkola 
Terapeutycznego Wesoły balonik. 
Odpłatność dotyczy tzw. ,,wsadu do kotła", 
tj. koszt artykułów spożywczych 
niezbędnych do przygotowania posiłku. 
Pozostałe koszty przygotowania posiłków 
(media, wynagrodzenie personelu) 
finansowane są ze środków dotacji.

56.29.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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44 553,53 zł

2.4. Z innych źródeł 121 287,85 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 128 881,55 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 22 689,04 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: 7 393 139,52 zł 22 689,04 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

7 277 616,70 zł 22 689,04 zł

115 518,35 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 wkład własny do projektu - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 7 263,27 zł

2 koszty ogólne, integracja 15 425,77 zł

w 
tym:

1 059 046,42 zł

1 170 037,52 zł

3 774 535,44 zł

1 253 855,99 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:

7 004,30 zł

8 397,69 zł

29 151,54 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 65 858,80 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -6 176,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

4,47 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

188 040,22 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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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)

135 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)

110,20 etatów

7 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 788 862,72 zł

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

4 788 862,72 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 810,37 zł

13 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)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 750 812,62 zł

4 089 478,32 zł

- nagrody

- premie

81 097,21 zł

554 220,14 zł

- inne świadczenia 26 016,95 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 38 050,10 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 4 788 862,72 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

na najwyższe wynagrodzenie składa się wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz premia uznaniowa

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 bieżące funkcjonowanie 
szkoły

realizacja obowiązku szkolnego 
w Ośrodku-Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczym w 
Mielcu

Powiat Mielecki 3 195 662,40 zł

2 bieżące funkcjonowanie 
szkoły

działalność edukacyjna w 
Niepublicznej Specjalistycznej 
Poradni Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju w 
Mielcu

Powiat Mielecki 515 698,56 zł

3 bieżące funkcjonowanie 
przedszkola

działalność dydaktyczno-
wychowawczo-opiekuńcza w 
Niepublicznym Przedszkolu 
Terapeutycznym Wesoły Balonik 
w Mielcu

Gmina Miejska Mielec 58 674,48 zł

4 Dzień Godności Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną

obchody dnia Godności Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną - organizacja 
imprezy integracyjnej

Gmina Miejska Mielec 4 500,00 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

13 461,42 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)

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 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna 3

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1

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

1 prowadzenie w okresie od 1 
stycznia 2017 do 31 grudnia 
20,19 ośrodka wsparcia dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi z terenu 
Powiatu Mieleckiego - 
środkowiskowego domu 
samopomocy

realizacja zadania z zakresu 
pomocy społecznej - 
prowadzenie środowiskowego 
domu samopomocy

Powiat Mielecki 1 092 158,00 zł

2 rehabilitacja lecznicza udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w Ośrodku 
Wczesnej Interwencji w Mielcu i 
Woli Pławskiej

Narodowy Fundusz Zdrowia 1 127 928,07 zł

3 Dom Dziennego Wsparcia zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych - 
prowadzenie Domu dziennego 
Wsparcia

Województwo Podkarpackie - 
Wojewódzki urząd Pracy w 
Rzeszowie

125 927,92 zł
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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

Regina Piechota - Przewodnicząca 
Zarządu, Monika Krupa - 

Wiceprzewodnicząca Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-12
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