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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
LĘDZIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
ZA ROK 2010.

I - Dane Stowarzyszenia

   Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin
adres: 43-143 Lędziny, ul. Hołdunowska 39
ostatni wpis do KRS: 22.10.2009.
nr KRS: 0000005834
nr REGON:  276924902
nr NIP: 646 24 90 438

W dniu 31.12.2010. stowarzyszenie liczyło 126 członków.

Członkowie zarządu:
- Krystyna Cuber, 
- Stefan Bogacki
- Jerzy Wodzisz, 
- Piotr Szydłowski, 
- Tomasz Szwedo.

II - Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń  
prawnych w jej działalności o skutkach finansowych
     Cele statutowe Stowarzyszenia:

1. świadczenie  pomocy  w  zakresie  rehabilitacji  kompleksowej  osób 
niepełnosprawnych,
2. organizacja rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych,
3. organizacja rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
4. niesienie  wszelkiej  pomocy  oświatowo-wychowawczej  osobom  objętym 
działalnością Stowarzyszenia,
5.  niesienie  wszelkiej  pomocy  prawnej  osobom  objętym  działalnością 
Stowarzyszenia, 
6. niesienie  wszelkiej  pomocy  medycznej  osobom  objętym  działalnością 
Stowarzyszenia,
7. wspieranie  wszelkich  form  integracji  społecznej  w  szczególności  integracji 
osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością,
8. przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy i poszukiwania 
pracy,
9. organizowanie  spotkań  mających  na  celu  wyrównanie  szans  osób  z 
niepełnosprawnością,
10. dowóz osób objętych działalnością Stowarzyszenia na zajęcia rehabilitacyjne i 
integracyjne,
11. świadczenie  wszelkiej  pomocy  materialnej  osobom  objętym  działalnością 
Stowarzyszenia.

     Cele statutowe są realizowane poprzez dwie formy działalności:



REHABILITACJĘ:

• Hydroterapia – zajęcia odbywały się w każdy czwartek, poza lipcem i sierpniem oraz 
dniami świątecznymi, w godz. 16.30 – 18.00 na basenie Fundacji Rozwoju Sportu, 
Kultury Fizycznej i Turystyki. W zajęciach brało udział każdorazowo ok. 50 osób.

• Hipoterapia – zajęcia odbywały się w soboty lipca i sierpnia w Ośrodku Jeździeckim – 
Habelok w Lędzinach (łącznie 40 godzin). W zajęciach brało udział 20 osób.

• Rehabilitacja Indywidualna:

- zajęcia rehabilitacyjne: odbywały się od lutego do grudnia w domach osób 
niepełnosprawnych, korzystały z nich 22 osoby
- zajęcia logopedyczne: odbywały się od lutego do grudnia w siedzibie stowarzyszenia 
w Lędzinach, korzystało z nich 6 osób
- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze: odbywały się od lutego do grudnia w domach 
osób niepełnosprawnych, korzystały z nich 2 osoby

INTEGRACJĘ:

• 6 stycznia – wyjazd na mecz Siatkarskiej Ligi Mistrzów do Jastrzębia Zdroju (dla 40 
osób)

• 23 stycznia- Integracyjna Zabawa Karnawałowa dla dorosłych w barze „Anita” (dla 60 
osób)

• 27 kwietnia - Spotkanie Wielkanocne w restauracji „Pinocy” (dla 150 osób)
• 10 kwietnia - Spotkanie Wiosenne w Szkole Podstawowej nr 1 w Lędzinach (udział 

wzięło 40 osób)
• 8 maja - Wycieczka do Kalwarii Zebrzydowskiej, (dla 77 osób)
• 30 maja - Przejażdżka zabytkowym tramwajem na trasie Mysłowice – Katowice ( dla 

30 osób)
• 6 czerwca - Otwarty Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka na terenie restauracji 

„Kamea” (udział wzięło ok. 500 osób)
• 9 czerwca - XI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych (wzięło udział 45 osób)
• 14,15, 16 czerwca - V Integracyjny Biwak Żeglarski na terenie Yacht Club „Opty”   w 

Chełmie Śląskim (udział wzięło każdego dnia 20 osób)
• 26 czerwca - Rajd Samochodami Terenowymi  po terenie Wapienki w Lędzinach (dla 

30 osób)
• 12-13 września- Wycieczka dwudniowa do Krynicy i Wysowej - Zdrój (dla 55 osób)
• 25 września- Ognisko w Lędzinach na terenie Osadnika KWK Ziemowit (dla 100 

osób)
• 19 października – Spotkanie Dyskusyjne na temat ubezwłasnowolnienia osób 

upośledzonych umysłowo (udział wzięło 8 osób)
• 23 listopada - Spotkanie Dyskusyjne z cyklu „Większa wiedza- większa tolerancja”, 

prelekcja pt. „Profilaktyka Zespołów Bólowych Kręgosłupa” (wzięło udział 20 osób)
• 12 grudnia- Spotkanie Jubileuszowe z okazji 10-lecia stowarzyszenia, połączone z 

uroczystą mszą świętą oraz spotkaniem  ze św. Mikołajem w restauracji Pinocy (dla 
220 osób).

III -  Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV - Uchwały Zarządu Stowarzyszenia



       Zarząd przyjął 20 uchwał (załączniki).

V   - Informacje o wysokości uzyskanych przychodów (w zł.), z wyodrębnieniem ich źródeł

    Składki : 8779,00
    Darowizna : 1200.00
    Dotacja UM :35000,00
    Dotacja Powiat: 20200,00
    Darowizna: zbiórka publiczna : 1878,01
    1% : 31109,01
    Odsetki :38,77

VI  - Informacje o poniesionych kosztach (w zł.) na 

a). realizację celów statutowych : 69964,30

b) .administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) : 4745,70

c). działalność gospodarczą : 0,00

d). pozostałe koszty : 0,00

VII -  Dane o liczbie osób zatrudnionych z podziałem według zajmowanych stanowisk

Nie dotyczy.

VIII -  Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, premie,  
nagrody i inne świadczenia

Nie dotyczy.

IX - Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu

Nie dotyczy.  

X - Dane o wydatkach (w zł) na wynagrodzenia z umów zlecenia

19050,00

XI - Dane o udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach
    
Nie dotyczy.

XII - Dane o kwotach (w zł) ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

Bank Spółdzielczy Tychy:
    Konto 51 - 25495,54
    Konto 52 - 19,00
    Konto 53 – 0,00

XIII -  Dane o nabytych obligacjach lub akcji w spółkach  prawa handlowego

Nie dotyczy.



XIV- Dane o nabytych nieruchomościach

Nie dotyczy.

XV - Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych

Nie dotyczy.

XVI - Dane o wartościach (w zł) aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych  
dla celów statystycznych

  25584,57

XVII -  Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności  
(w zł)

   Dotacje gminy Lędziny: 35000,00

  Dotacje powiatu bieruńsko- lędzińskiego : 20200,00

XVIII -  Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych (w zł), a także informację w sprawie  
składanych deklaracji podatkowych.

Zobowiązania : 15,76. W roku 2010 nie było deklaracji. Będzie CIT8 na 
31.03.2011.

XVIII – Informacje, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola, a jeśli była – to jej wyniki.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu nie była przeprowadzona kontrola.

Zarząd:
Krystyna Cuber  :…………………………..

Stefan Bogacki   :…………………………..

Jerzy Wodzisz    :…………………………..
      
Piotr Szydłowski:……………………….....

Tomasz Szwedo :…………………………..
  


