Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2004 rok.
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
ul. św. Antoniego 36/38 50-073 Wrocław 344 17 34; tel./fax 344 85 75
Nr KRS:

0000150294

Data nadania cechy OPP:

2-04-2004

REGON:

930340670

Zarząd Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
prezes: Krasoń Tadeusz

skarbnik: Faron Irena

wiceprezes: Gorący Małgorzata

członek: Szatkowska Alicja

wiceprezes: Maszewski Bogumił

członek: Czajkowski Jacek

sekretarz: Gąsior Ryszard

członek: Bartyński Andrzej
członek: Malawski Tadeusz

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
Celem działania Sejmiku jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób
niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Jest to wyłączna działalność
statutowa Sejmiku.
Wspieranie działań na rzecz realizacji zasady ochrony równości szans osób niepełnosprawnych w
społeczeństwie.
Sejmik realizuje swoje cele przez:
1.

reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i koordynacja działań w tym zakresie,

2.

tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,

3.

integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, w tym stowarzyszeń, grup samopomocy i
instytucji w celu obrony ich interesów,

4.

przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych,

5.

inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób
niepełnosprawnych,

6.

prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełno-sprawnych znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

7.

prowadzenie działań informacyjnych i diagnostycznych oraz rozpoznawanie potrzeb osób
niepełnosprawnych,

8.

prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem całego dochodu na cele służące realizacji
zadań statutowych,

9.

prowadzenie działalności szkoleniowej i rehabilitacyjnej,

10. organizowanie spotkań, dyskusji i zebrań informacyjnych,
11.

udzielanie pomocy organizacjom członkowskim Sejmiku.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
Sejmik nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał zarządu
Brak uchwał zarządu.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody z działalności statutowej
w tym:
1% podatku dla OPP
Urząd Miasta Wrocławia
PFRON
inne

296 757,51
4 686,93
204 585,43
59 120,96
28 364,19

6. Informacja o poniesionych kosztach:
Ogólne koszty działalności
w tym:
koszty działalności statutowej
wynagrodzenie i narzuty
usługi obce
zużycie materiałów i energii
opłaty bankowe
pozostałe koszty

7. Dane o:
a)
liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

313 583,84
146 293,79
104 592,46
14 086,00
11 364,73
2 625,00
34 621,86
Wyszczególnienie

112201
213903
419101
Ogółem

łączna kwota netto wypłaconych wynagrodzeń osób z poz. a)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto osób kierujących
wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych:
kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
wartości nabytych obligacji lub nabytych akcji
nabytych nieruchomościach
nabytych pozostałych środkach trwałych
aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Przeciętne
zatrudnienie w roku
2
1
1
4

55 825,18
1 513,88
16 800,00
żadnych nie udzielono
brak lokat bankowych
brak akcji i obligacji
brak nieruchomości
nie nabyto
CIT-8

8. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:
W 2004 r. ramach zlecenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był realizowany w
program „Partner” polegający na:
a) prowadzeniu kursów komputerowych oraz szkolenia ogólne na poziomie średnim dla osób
niepełnosprawnych,
b) udzielaniu poradnictwa i informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Drugie zadanie finansowane przez Urząd Miasta Wrocławia pod nazwą „Trener” dotyczyło przygotowania osób
niepełnosprawnych do pracy w przedsiębiorstwach na terenie Wrocławia.
Ww. zadania są udokumentowane umowami zawierającymi: temat, koszty i termin wykonania oraz rozliczenie.
Niewykorzystane środki zwracane są zlecającym.
1. informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w
sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Zobowiązania podatkowe są regulowane bieżąco na podstawie składanych deklaracji.
W 2004 r. nie było przeprowadzonej kontroli.

Wrocław, 2005-03-23
(miejscowość, data)
W załączeniu: sprawozdanie finansowe

(podpis co najmniej dwóch członków zarządu)

