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SPRAWOZDANIE 
Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu 

„SOLIDARNOŚC” 
z działalności  za 2008r 

 
Skład Zarządu:- do 5.kwietnia 2008r 

1. Gabriela Nawrot – Przewodnicząca 
2. Halina Skuza – v-ce Przewodnicząca 
3. Wiesława Witkowska – v-ce Przewodnicząca 
4. Barbara Śliwa – członek 
5. Joanna Zdechlik – członek 

 
Skład Zarządu;- od 5.kwietnia 2008r 

1. Gabriela Nawrot  – Przewodnicząca 
2. Halina Skuza  - v-ce Przewodnicząca 
3. Wiesława Witkowska –v-ce Przewodnicząca 
4. Barbara Śliwa - członek – skarbnik 
5. Ryszard Wołodko - członek – sekretarz 

 
Skład komisji Rewizyjnej : do 5.kwietnia 2008 

1. Marek Buszman – przewodniczący 
2. Jerzy Chełminiak – członek 
3. Sławomir Dworski - członek 

 
Skład Komisji Rewizyjnej:- od 5.kwietnia 2008r 

1. Marek Buszman  - Przewodniczący 
2. Jerzy Adamski    - członek 
3. Joanna Zdechlik  - członek 

 
Stowarzyszenie realizowało swoje cele z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów 
prawa przez; 

1. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządami, instytucjami, organizacjami   i 
społecznymi. 

2. Gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, 
pochodzących ze składek członkowskich, dobrowolnych wpłat na cele statutowe, 
darowizn, dotacji, wpływów z 1%. odpisów podatkowych. 

3. Podejmowanie czynów społecznych, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie 
działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

 
Zasady działalności; 
- Terenem działania jest woj. pomorskie 



- Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach            
niezarobkowych. 
- Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne, 
oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 
- Stowarzyszenie prowadzi dokumentację w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych 
osobowych. 
- Stowarzyszenie działa na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
- realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak 
zatrudniać pracowników w zależności od potrzeb. 
 
 
Forma prowadzonej działalności: 
- Członek Zarządu dyżuruje w biurze Stowarzyszenia w dniach wtorek, środa, czwartek od 
godz.10.oo – 15.oo. 
- Stowarzyszenie prowadzi Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów 
- Punkt informacji współpracuje z TV Gdańsk, przekazując najczęściej zgłaszane problemy, które 
mogą być wykorzystane w programie „Świat nie jest taki zły”. Pracownik punktu pełni dyżur i 
udziela porad w biurze telewizji podczas trwania programu i godzinę po jego zakończeniu. 
- Stowarzyszenie realizuje zadanie z zakresu rehabilitacji, prowadząc grupowe i indywidualne 
zajęcia, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.  
- Prowadzimy działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, organizując comiesięczne 
spotkania z członkami Stowarzyszenia, wyjazdowe seminarium szkoleniowo-informacyjne, oraz 
spotkanie wigilijne. 
 
W roku sprawozdawczym w Stowarzyszeniu było 126 członków zwyczajnych. 
W ciągu roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu na których uchwalono 12 uchwał. 
Przyjęto 29 nowych członków i skreślono 13 osób, które od ponad trzech lat nie opłacały składek 
członkowskich i wykazywały brak jakiejkolwiek aktywności w działalności Stowarzyszenia. 
Odbył się 1 Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, na którym przyjęto sprawozdanie Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej, oraz bilans za rok 2007, udzielono absolutorium Zarządowi, Komisji 
Rewizyjnej i przyjęto sprawozdanie finansowe. Wybrano nowy skład Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej na następną kadencję. 
W roku sprawozdawczym odbyło się  10 spotkań przedstawicieli Zarządu z członkami 
Stowarzyszenia. 
Zarząd przyjął darowizny rzeczowe z LPP Gdańsk na łączną kwotę 16.973,69 zł, które zostały 
rozprowadzone  naszym członkom podczas comiesięcznych spotkań, oraz  Fundacji „Kwiaty 
Polskie” i Caritas w Rumi. 
 
W styczniu 2008r złożono końcowe rozliczenie zadań do PFRON w ramach programu        
„Partner ”  w module A i B  za 2007r. , które  zostało w całości przyjęte i rozliczone przez 
PFRON. Przedmiotowe rozliczenie zostało uznane również od strony finansowo-księgowej. 
 
\W roku sprawozdawczym przyjęto do realizacji zadania w ramach programu „Partner III” 
dofinansowanych przez PFRON w ramach modułu A na : - Punkt Informacji dla osób 
niepełnosprawnych, oraz  rehabilitację. 
W ramach modułu B na : - Seminarium Integracyjno-Informacyjne, oraz „Kolację Wigilijną” 
Seminarium Integracyjno-Informacyjne otrzymało także wsparcie finansowe z Urzędu Miasta 
Gdańska w ramach zadania publicznego określonego szczegółowo w ofercie. 
W zakresie rehabilitacji osoby niepełnosprawne  mogły skorzystać : 
z rehabilitacji w Parku Wodnym w Sopocie, w basenie solankowym w Szpitalu 
Reumatologicznym w Sopocie, rehabilitacji grupowej na sali, indywidualnej rehabilitacji  i 
masażu w domu pacjenta. 



We wrześniu zorganizowano 3 dniowy wyjazd na „Seminarium Integracyjno-Informacyjne” do 
Sycowej Huty dla 40 osób. Celem zadania była informacja o skuteczności zabiegów 
rehabilitacyjnych, metod rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej, oraz  zapoznanie się z 
obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczących osób niepełnosprawnych, w szczególności 
zmian w rozporządzeniu MPiPS  dotyczących korzystania z turnusów rehabilitacyjnych. 
Seminarium zakończyło się integracyjną kolacją, podsumowaniem wykładów i wzajemną 
wymianą doświadczeń. 
W grudniu 2008r zorganizowano uroczystą „Kolację Wigilijną” dla 100 osób niepełnosprawnych 
pod przewodnictwem duszpasterza ludzi chorych księdza prałata Stanisława Łady, przy 
współudziale władz lokalnych i samorządowych. Pomoc przy realizacji tego zadania na zasadach 
wolontariatu udzielili nam uczniowie Szkoły Morskiej  i Szkoły Gastronomicznej w Gdańsku. 
 
Nasze dalsze działania ukierunkowane są na poprawę funkcjonowania Stowarzyszenia i 
konsekwentnego działania w kierunku realizowania zadań z zakresu rehabilitacji i Punktu 
Informacyjnego. 
W roku sprawozdawczym były realizowane zakupy środków trwałych – zakupiono komputer do 
biura z oprogramowaniem za 2.273,52 zł. 
. 
Wartość aktywów i zobowiązań ujęte są we właściwych sprawozdaniach finansowych. 
 
Wszystkie należności podatkowe i ZUS rozliczone zostały zgodnie z deklaracjami za rok 
sprawozdawczy. 
Zarząd składa podziękowanie członkom Stowarzyszenia którzy aktywnie uczestniczyli w 
realizacji zadań, organizacji życia kulturalnego, oraz udzielili pomocy w rozprowadzeniu darów. 
W okresie sprawozdawczym współpraca Komisji Rewizyjnej z Zarządem układała się dobrze. Do 
Komisji Koleżeńskiej nie wpłynęły żadne sprawy wymagające ich rozstrzygnięcia. Zarząd ocenia 
współpracę z członkami Stowarzyszenia jako dobrą, koleżeńską i życzliwą za co serdecznie 
wszystkim dziękujemy. 
 
 
 
 
 

 
 

CAŁKOWITE OGÓLNE ROZLICZENIE STOWARZYSZENIA za 2008 r 
 

 
Program „Partner III”  -  Rehabilitacja – ogólna kwota zadania  wyniosła :   96.645,69 
                                                        -  otrzymana dotacja PFRON wyniosła:   80.000,00 
                                                                       Środki własne : 6.853,69 + 9.792,00(wkł.rzeczowy) 
 
                                    - Punkt Informacji- ogólna kwota zadania wyniosła :  39.652,28 

                                             - otrzymana dotacja PFRON wyniosła:     28.180,00 
                                                            Środki własne:  4.272,28 +7.200,00(wkł.rzeczowy) 
        
                                     - Wigilia – ogólna kwota zadania wyniosła :     5.000,00 
                                              - otrzymana dotacja PFRON wyniosła:     4.500,00  
                                                             Środki własne:  500,00 
 

Seminarium Integracyjno-Informacyjne- ogólna kwota zadania wyniosła:     11.121,00 
                                                          - otrzymana dotacja PFRON wyniosła:       7.640,00 
                                                          - otrzymana dotacja z Urzędu Miasta  :       3.481,00  
                                                                          Środki własne: 0,00 



 
Wkład własny niezbędny do realizacji zadań wyniósł : 11.625,97 zł 
 Wkład rzeczowy wyniósł : 16.992,00 zł 
 
Roczny koszt utrzymania biura                        wyniósł: 32.174,38 zł 
(czynsz, gaz, energia, telefon, bieżące opłaty 
  zakup komputera,oraz inne wydatki) 
 
Razem całkowity koszt własny w 2008r wyniósł:  
 
WPŁYWY:- w tym 
Składki członkowskie:                              -   3.464,00 
Dobrowolne wpłaty na cele statutowe:     - 26.197,50 
Wpływ z 1% podatku;                               -   3.024,70 
Wpływ za użyczenie pomieszczeń;           - 14.100,00 
 
 RAZEM:                                                  - 46.786,62 
 
 
                                                          

 
 
 

 
 


