
 
WRZEŚNIA, 19.05.2022R. 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM” 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU 
 

 

 

I   Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej     

„Razem” 

Adres siedziby: 62-300 Września, ul. Leśna 10 

Data wpisu do KRS i nr KRS: 18.06.2008; 0000308353 

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:300994735 

NIP:7891718977 

 

II Cele statutowe: 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku                     

o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami),  

własnego statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 

III Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

Zasadnym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej oraz ich rodzin. 

Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez: 

1. tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży oraz ich rodzin do korzystania                         

z ogólnodostępnej infrastruktury i form życia społecznego,  zapewniając im 

specjalistyczną pomoc i doradztwo; 

2. inicjowanie i realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych; 

3. prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej oraz wychowawczej; 

4. prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń społecznych 

oraz zapobieganie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem; 

5. zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie leczenia, rehabilitacji, 

edukacji, pracy, opieki, udziału w kulturze i rekreacji; 

6. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m. in. 

organizowanie w formie indywidualnej i grupowej wielospecjalistycznych działań                          

o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym, rekreacyjno-sportowym i kulturalnym 

oraz poradnictwa  i doradztwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 

7. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności: 

grup samopomocowych, grup wsparcia, doradztwa, poradnictwa, terapii 

psychologicznej; 

8. upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka oraz prowadzenie działań z zakresu 

edukacji prawnej; 

9. pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia; 

10. umacnianie partnerskiej współpracy z organami władzy państwowej, samorządowej              

i innymi organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi związkami 

wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów 

statutowych; 

11.  prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej; 

12. rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi; 



13. prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

 

 

IV Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” nie 

prowadziło w roku 2021 działalności gospodarczej. 

 

V   Odpisy uchwał zarządu: 

Protokół z przebiegu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z dn. 19.05.2022r. 

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie zebrania – lista obecności – zał. 1 

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta. Sposób głosowania nad uchwałami. 

3. Przedstawienie porządku zebrania. 

4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2021 – zał.2 

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2021– bilans, rachunek wyników – zał. 3, zał. 4 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 – zał. 5 

7. Poddanie pod głosowanie uchwał: 

uchwała nr 1/2022 w sprawie: 

zatwierdzenia rocznego sprawozdanie merytorycznego za rok 2021 – zał. 6 

uchwała nr 2/2022 w sprawie:  

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 – zał.7 

uchwała nr 3/2022 w sprawie: 

 udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021– zał. 8 

8. Ustalenie harmonogramu działań w roku 2022. 

9. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 4/2022 w sprawie: 

zatwierdzenia harmonogramu działań na rok 2022 – zał. 9. 

   10. Wolne głosy i wnioski. 

   11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.   

VI Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych: 

 

1. Struktura przychodów (przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego) 

- składki członkowskie- 2.850,00 

- darowizny osób prywatnych – 2.268,97 

- dotacje firm i innych instytucji- 12.887,49 

- darowizny 1%- 3.798,70 

Łącznie przychody: 21.804,46 
2. Koszty statutowe Stowarzyszenia 

-usługi księgowe- 400,00 

-opłaty bankowe- 181,70 

- materiały biurowe- 107,97 

- dofinansowanie własne imprez- 119,99 



 

Łącznie: 809,66 

 

3. Koszty programów realizowanych przez Stowarzyszenie 

a/ Razem z dziećmi latem- 2.985,86 

b/ Zielona Szkoła Ojców 2021- 6.120,00 

c/ Turniej Mikołajkowy- 2.170,72 

d/ Program „Poznaj Polskę”- 2.476,00 

e/ Projekt „Unicef”- 448,88 

f/ wycieczka do Pobierowa- 2.421,00 

g/ Fabryka Uśmiechu Dziecka- 4.364,65 

h/ Dogoterapia- 1.440,00 

i/ paliwo- dowóz dzieci- 297,03 

 

Łączne koszty programów: 22.724,14 

 

- koszty stowarzyszenia na kwotę: 22.724,14 zł 

- koszty statutowe: 809,66 zł 

- odsetki bankowe: 00,00 

    Łączne koszty: 23.533,80 

 

VII Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł               

(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym                       

z budżetu państwa i budżetu gminy): 

 

-  składki członkowskie w wysokości: 2.850,00 zł 

- darowizny osób prywatnych- 2.268,97 zł 

- inne przychody określone statutem: 21.804,46 zł 

- stan środków finansowych, którymi dysponuje stowarzyszenie na dzień 31.12.2021                  

14.351,03 zł  
 

VIII  Informacja o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez organizację                       

w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; 

Nie dotyczy. 

Stowarzyszenie nie realizowało odpłatnych działań w 2020r. 

 

IX Wynik finansowy działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu 

osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych 

źródeł: 

Stowarzyszenie w 2020 roku nie prowadziło działalności gospodarczej. 

 

X Informacja o poniesionych kosztach na: 

- administracja (koszty ogólne zarządu): 809,66 zł 

- pozostałe koszty: 00,00 

- koszty realizacji zadań statutowych- łączne: 23.533,80 zł 

 

XI Informacja o liczbie osób zatrudnionych w organizacji: 0 

 

XII  Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację: 0,00 zł 

 

XIII Wartość aktywów i zobowiązań organizacji: 0 ,00 zł 



 

XIV Nabyte nieruchomościach 

Nie dotyczy 

XV Zrealizowanych zadaniach zleconych przez organy administracji publicznej na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na 

podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. 

Nie dotyczy. 

XVI Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i 

składanych deklaracjach: 

Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT-8, CIT8/0 oraz sprawozdanie  finansowe                                     

w postaci: 

- bilansu 

- rachunku wyników 

- sprawozdanie merytoryczne OPP do Narodowego Instytutu Wolności. 

 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola przez organ 

nadzorujący. 

 

 

 

 

Września, 19.05.2022r.                                Marlena Koniuk- Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 


