
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie 

za rok 2008 

Stowarzyszenie „Promyk” jest organizacją pożytku publicznego. Działa na terenie 
miasta  i  powiatu  szczycieńskiego  na  bazie  Ponadlokalnego  Centrum 
Rehabilitacyjno-Edukacyjnego  i  Niepublicznej  Podstawowej  Szkoły  Specjalnej, 
organizując wsparcie dla zadań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i edukacyjnych 
wyżej wymienionych placówek. Działalność swoją opiera głównie na nieodpłatnej 
pracy członków, ale zatrudnia też w formie umów cywilno-prawnych 6 osób tj. 
księgową,  2  fizjoterapeutki  ,  logopedę,  dogoterapeutkę  oraz  1  pracownika 
ds .administracji w ramach umowy o pracę. 

Informacja o zrealizowanych zadaniach 

W roku 2008 dzięki pozyskanym środkom finansowym Stowarzyszenie dokonało: 

• zakupu leków (uchwała zarządu nr 2/2008),

• zakupu zgłębników żołądkowych(uchwała zarządu nr 6/2008),

• wsparcia finansowego na operację dziecka (uchwała zarządu nr17/2008),

• dofinansowania  do  dojazdu  na  zabiegi  rehabilitacyjne  (uchwała  zarządu  nr 

20/2008),

• zakupu piaskownicy dla dzieci niepełnosprawnych w PCRE(uchwała zarządu nr 

23a),

• dofinansowania  transportu  dziecka  do  Ponadlokalnego  Centrum 

Rehabilitacyjno-Edukacyjnego (uchwała zarządu nr 31/2008, 13/2008),

• dofinansowania  do  rehabilitacji  (uchwała  zarządu  nr  36/2008,  35/2008, 

10/2008),

• sfinansowania szkolenia dla psychologa (uchwała zarządu nr 34/2008),

• dofinansowania  do  zakupu  lampy  bioptron  (uchwała  zarządu  nr  45/2008, 

46/2008),

• dofinansowania do zakupu protezy ( uchwała zarządu nr 55/2008),

• refundacji kosztów pobytu dziecka w Ponadlokalnym Centrum Rehabilitacyjno-

Edukacyjnym w Szczytnie ( uchwała zarządu nr 49/2008, 39/2008), 



• sfinansowania  zakup  sprzętu  Si,  tj  podwiesie,  huśtawka  i  konik  (uchwała 

38/2008),

• sfinansowania muzykoterapii, dogoterapii

zrealizowało: 

• Program  rehabilitacji  domowej  dla  osób  ciężko  poszkodowanych  w 
wypadkach komunikacyjnych (kontynuacja), 

• Program PARTNER III  –rehabilitacja  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej-
rehabilitacja  psychofizyczna,  edukacja  w zakresie  umiejętności  niezbędnych  w 
aktywnym  życiu,  indywidualne  i  grupowe  zajęcia  treningów  umiejętności 
samoobsługi  i  innych  umiejętności  niezbędnych  do  samodzielnego 
funkcjonowania ( umowa z PERON w Olsztynie), 

• Program  składany  na  podstawie  Funduszu  Inicjatyw  Obywatelskich  pt 
”Otwarci  na  świat”  dotyczący  zapobiegania  społecznemu  wykluczeniu  dzieci  i 
młodzieży  niepełnosprawnej  poprzez  organizowanie  dodatkowych  zajęć  o 
charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym (uchwała25/2008), 

• Program  pt.  „Wakacje  z  żywiołami”- Przeciwdziałanie  społecznemu 
wykluczeniu dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, współfinansowany przez 
Fundacje  PZU.  Program  miał  na  celu  zapewnienie  aktywnego  wypoczynku 
dzieciom z głębokimi dysfunkcjami ruchu i myślenia oraz rekreację na właściwym 
dla nich poziomie.(uchwała 23/2008).

Informacja  o  wysokości  uzyskanych  przychodów,  z  wyodrębnieniem 
ich źródeł. 

Przychód ogółem za rok 2008 – 355.401,88
   w tym: 
1. przychody statutowe: 326.855,25
      składki członkowskie – 1181
      darowizny krajowe – 7374,11
      darowizny zagraniczne - 0
      nawiązki sądowe -  79.106,30
      1% podatku – 84.193,84
      dotacje, zadania i akcje zlecone 155.000,-

2. przychody finansowe (uznanie rachunku bieżącego Stowarzyszenia, 
kapitalizacja odsetek)                     - 66,55
3. pozostałe przychody operacyjne  28.480,08
    w tym: 
   pozostałe przychody operacyjne, inne –24.053,36
   pozostałe przychody operacyjne zmniejszające koszty amortyzacji środka 
trwałego – 4426,72



Informacje o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez 
organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów 
tych świadczeń 

Przychody odpłatnych świadczeń-6004,32 ( program rehabilitacji domowej)

Koszty odpłatnych świadczeń 6004,32 ( koszt wynagrodzenia rehabilitanta)

Ogółem poniesione koszty przez Stowarzyszenie „ Promyk” w 2008 r. wynoszą - 

318 699,22

 w tym:

a). koszty administracyjne -  46005,37
   zużycie materiałów i energii  1745,80
   usługi obce – 5574,83
   wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 29314,28
   koszty amortyzacji środka trwałego – 6695,68

podatki i opłaty 412,16
   pozostałe koszty – 2262,62
   koszty finansowe-0 
b).koszty zadań statutowych –272693,85
   zużycie materiałów – 36176,01
   usługi obce- 173650,42
   wynagrodzenia bezosobowe ( umowy o dzieło i zlecenia) – 33379,38
   wynagrodzenia osobowe – 324 
   świadczenia na rzecz pracowników - 0 
   podróże służbowe 0 
   pozostałe koszty statutowe- 29164,04

Informacja o poniesionych kosztach na: 

a). Realizację celów statutowych – ogółem  272.693,85

•  program rehabilitacji domowej -7.684,10 
• zakup pomocy dydaktycznych 4.879,81
• dofinansowanie rehabilitacji 28.336,74
• dofinansowanie Partner III śr. Własne 27.768
• zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego 6.428,58
• dofinansowanie muzykoterapii, dogoterapii 8.551,72
• dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci niepełnosprawnych, umów 

zleceń rehabilitantów, materiałów do zajęć 30.574,90
• realizacja programu Partner III ze środków PFRON 130.000
• organizacja koncertu charytatywnego 3.470
• realizacja programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Otwarci na 

świat  ze środków FIO 25.000



b) Koszty administracyjne ogółem 46.005,37

• Zużycie materiałów 1745,80
• Usługi obce ( pocztowe ,bankowe, rozmowy telefoniczne, Internet) 5.574,83
• wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne ( umowa o pracę pracownik 

administracyjny, umowa zlecenie księgowa, informatyk)  29314,28
• amortyzacja środków trwałych  6695,68
• pozostałe koszty  ( podróże służbowe, opłaty skarbowe, emisja teletekstu, 

wynajem pomieszczeń, ogłoszenia w prasie i inne) 2674,78

Liczba osób zatrudnionych w organizacji –1 umowa o pracę (pracownik 
administracyjny) i 5 umów zleceń (księgowa,3 rehabilitantki, logopeda , ). + 
pracownicy na umowy zlecenia do realizacji programów.

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń 63.017,66

Wartość aktywów i zobowiązań organizacji: 
aktywa – środki w banku i kasie ,środki trwałe i należności  85.617,17
zobowiązania  (za rozmowy telefoniczne , odsetki na rach. bank wobec PFRON - 
wszystkie opłacone w styczniu 2009). 216,59

Nadwyżka przychodów nad kosztami na koniec 2008 roku wyniosła 
36.702,66 zł 
( po zatwierdzeniu bilansu przez zarząd na zwiększenie funduszu statutowego  – 
Uchwała nr ............ ) 


