
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA ROK 2010

        Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła obejmuje okres od 1 stycznia 2010 roku 

do 31 grudnia 2010.

Pracami  Koła  kierował  Zarząd  Koła  wybrany  na  zebraniu  wyborczym  członków  Koła 

3 września 2007 r. w składzie:

1. Przewodnicząca Zarządu Koła – Łucja Kleinschmidt

2. Wice Przewodnicząca Zarządu Koła - Małgorzata Całka-Bałabuch

3. Sekretarz – Zbigniew Muszalski

4. Skarbnik – Aleksandra Podbielska

Komisja Rewizyjna działała w składzie:

1. Przewodnicząca –Irena Borska

2. Członkowie –Hanna Labuda i Zofia Fordon

Skład Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej nie zmienił się w ciągu roku.

    

        PSOUU w swoim działaniu kieruje się misją sformułowaną jako:

„Dbanie  o  godność  ludzką,  miejsce  w  rodzinie  i  szczęście  osób  z  niepełnosprawnością 

intelektualną.

Wspieranie  rodzin,  aby  mogły  sprostać  sytuacjom,  które  pociąga  fakt  urodzenia  dziecka  

z upośledzeniem umysłowym i by starały się przekształcić własny ból w gotowość niesienia  

pomocy innym”.

Cele Stowarzyszenia określone w Statucie PSOUU realizowane są przez:

1. Udzielanie  wsparcia  i  tworzenie  warunków włączenia  dzieci,  młodzieży i  dorosłych 

w tok normalnego życia.

2. Prowadzenie placówek w formie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie rehabilitacji, 

terapii, edukacji, rewalidacji, z zapewnioną niezbędną opieką.

3. Działalność  rehabilitacyjno-rekreacyjna,  imprezy,  koncerty,  wystawy,  wycieczki, 

warsztaty.

Osobną formą realizacji celów statutowych są;

1. Działania adresowane do władz, społeczności lokalnej, oraz mediów,



2. Włączanie w kontakty oficjalne samych osób niepełnosprawnych,

3. Prezentacja mocnych stron osób niepełnosprawnych intelektualnie w czasie wystaw, 

koncertów, warsztatów.

Koło obejmuje swoim działaniem obszar miasta Pruszcz Gdański i teren powiatu gdańskiego.

I. STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

1. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 protokołowanych posiedzeń Zarządu koła.

W posiedzeniach brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej.

W zależności  od tematyki  omawianych spraw udział  w posiedzeniach  Zarządu Koła  brała 

udział główna księgowa i kierownicy placówek.

2. W roku sprawozdawczym 2010 Zarząd podjął 14 Uchwał. 

Uchwały dotyczyły:

- m.in. akceptacji preliminarzy placówek na rok 2010;

- Zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Koła za rok 2009;

-  Zmian   w  regulaminie  Pracy  i  Wynagrodzenia  Pracowników PSOUU Koło  w  Pruszczu 

Gdańskim;

- Zmian w Statucie i Regulaminie OREW w Pruszczu Gdańskim;

- Powołania komisji Egzaminacyjnej dotyczącej awansu nauczycieli;

- Zatwierdzenia powołania przy OREW Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

48 Decyzji. Dotyczyły one m.in.:

- Zawieraniu umów o pracę;

- Podwyżek wynagrodzenia, przyznanie premii, dodatków;

- Zmiany stanowisk pracy;

- Udzielania urlopów szkoleniowych, dofinansowania szkoleń

- Przyjęcia nowego lub skreślenia z listy uczestnika WTZ

- Obsługi prawnej Koła.

3. Przewodnicząca Zarządu Koła uczestniczyła w 2 obowiązkowych zjazdach elektorów 

w Warszawie w miesiącu maju i w listopadzie 2010.

4. W roku sprawozdawczym Zarząd Koła zawarł 19 umów m.in.:

a) umowy ze Starostwem Powiatowym- dot. funkcjonowania WTZ; 



    Urzędem Miasta – funkcjonowania ŚDS;

b)  Z  Zakładem  Nieruchomości  Komunalnych  –  Użyczenie  budynku  „Wozowni”-  przy 

ul. Grunwaldzkiej 71 C.

c) Realizacji programów grantowych;

d)  Z  firmami:  ENERGA,  ERA,  NETIA,  OTIS,  WIK,  świadczenie  usług  w  zakresie 

dostarczania energii elektrycznej, telekomunikacyjnych, obsługi windy i wody.

e)  Z Powiatowym Urzędem Pracy – odbywanie stażu pracy.

5. W roku sprawozdawczym 2010 złożonych było łącznie 8 programów m.in.

do Min. Pracy i Polityki Społecznej, do PFRON w Warszawie, do Urzędu Marszałkowskiego 

w Gdańsku- 2 programy unijne, Urzędu wojewódzkiego, Urzędu Miasta.

Pieniądze otrzymaliśmy tylko na 3 programy na łączną kwotę 36,400 zł. Były to dwa programy 

przyjęte  przez  Urząd  Miasta  w  Pruszczu  gdańskim  na  kwotę  26,500  zł  i  program 

dofinansowany z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na kwotę 9,900 zł.

6. Zarząd Koła jest organem prowadzącym trzech placówek:

-  Środowiskowego domu Samopomocy- dla 22 osób – od miesiąca września otrzymaliśmy 

dofinansowanie dla 2 nowych uczestników.

- Warsztaty Terapii Zajęciowej-  dla 20 osób

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dla 55 dzieci i młodzieży. Przy OREW 

od  miesiąca  września  zostało  uruchomione  Wczesne  Wspomaganie  Rozwoju  Dziecka- 

początkowo dla 10 dzieci – od stycznia 2011- dla 15 dzieci.

7. Uczestnicy wszystkich placówek w ciągu całego roku uczestniczyli w różnego rodzaju 

imprezach, wyjazdach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych m.in.:

- W festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Gdyni,

-  Imprezach  Sportowych  w  Działdowie,  Damaszce,  Olimpiadzie  Sportowej  województwa 

Pomorskiego,

- Wyjazdach do kin, teatrów, filharmonii,

- Wycieczkach krajoznawczych po woj. pomorskim

- Wycieczce kilkudniowej do Warszawy- zwiedzanie m.in. Sejmu

-  Wyjazd  do  Niemiec  –  do  Frankfurtu  n/Menem –  w  delegacji  Miasta  Pruszcz  Gdański- 

uczestniczyła grupa z WTZ wraz z opiekunem.

8. Bardzo ważnym wydarzeniem była uroczystość we wrześniu 2010r- nadania



Burmistrzowi  Miasta  Pruszcz  Gdański  Dyplomu  Honorowego  wraz  z  kulą  Doskonałości- 

najwyższego odznaczenia  Stowarzyszenia.  Przyznawane jest  ono władzom samorządowym, 

lub ich przedstawicielom za szczególne zrozumienie i wspieranie inicjatyw PSOUU, znaczącą 

pomoc w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną, za znaczący 

wkład i pomoc w realizację celów Statutowych Stowarzyszenia.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pana Burmistrza w pozyskaniu środków na wybudowanie 

budynku „wozowni” – od roku wszystkie nasze placówki mają siedzibę w nowym pięknym 

miejscu.

9. Zarząd Koła dużą wagę przywiązywał do podnoszenia kwalifikacji pracowników 

zatrudnianych  w  Stowarzyszeniu  udzielając  urlopów  szkoleniowych  finansując 

lub dofinansowując kursy i  szkolenia.  Koszt  tych działań w roku 2010 wyniósł  14,696 zł. 

Jest  to  o  5000  zł  mniej  niż  w  roku  ubiegłym,  ale  kilkunastu  pracowników  zostało 

zakwalifikowanych  na  szkolenia  i  kursy organizowane  przez  fundację  „Wróć”  z  funduszy 

unijnych.

Udział w tych szkoleniach był bezpłatny.

Był  to  m.in.:  kurs  NDT BOBATH I  i  II  stopień,  kurs  WATSU I-II  stopień  w Cetniewie, 

półroczne  studium  -  pozyskiwanie  i  rozliczanie  funduszy  dla  NGO  w  Gdańsku. 

Trzech  pracowników  uczestniczyło  w  seminarium  edukacyjnym  we  Francji  w  miesiącu 

Wrześniu.

10. Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2010r w Stowarzyszeniu w trzech placówkach zatrudnionych było:

- na umowę o pracę 65 osób

- na umowę zlecenie 6 osób

11. Przeprowadzone kontrole.

W roku 2010 we wszystkich placówkach zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne

1) W Środowiskowym Domu Samopomocy przeprowadzona przez Urząd Miasta – w lutym- 

protokół pokontrolny bez uwag,

- we wrześniu- z realizacji programu sportowego- przypisana do zwrotu kwota 1412,76 zł

2)  W Warsztatach Terapii  Zajęciowej-  przeprowadzona przez  PCPR- w październiku-  brak 

poważnych zastrzeżeń, drobne uchybienia, usunięte w wyznaczonym terminie.



3)  kontrola  przeprowadzona  przez  ZUS-  Oddział  w  Gdańsku-  dot.  kontroli  PSOUU Koło 

w  Pruszczu  Gdańskim  jako  płatnika-  protokół  bez  większych  uwag.  drobne  uchybienia 

usunięte w wyznaczonym terminie.

4)  Starosta  Gdański  skierował  do  RIO w Gdańsku -  w miesiącu  wrześniu  zawiadomienie 

o  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych  przez  Dyrektora  OREW  w  związku 

z przeniesieniem niewykorzystanej dotacji w wysokości ok. 142,000 zł z roku 2009 na rok 

2010.

Już  w  tej  chwili  możemy powiedzieć,  że  22  stycznia  2011r.  odbyła  się  rozprawa  w RIO 

w Gdańsku w wyniku której Dyrektor OREW została uznana za niewinną i stawiane zarzuty 

przez Starostę Gdańskiego zostały uznane za bezpodstawne.

12. Stan organizacyjny.

Na dzień 31 grudnia 2010r. Koło PSOUU w Pruszczu Gdańskim liczyło 60 członków.

W ciągu roku – 4 członków utraciło członkostwo

                       - 1 osoba została przyjęta

Problem jak zawsze pozostaje sprawa ściągania składek członkowskich.

           Oceniając stopień realizacji programu pracy Koła na lata 2007-2010 przedstawiony 

na  Walnym Zebraniu  Wyborczym 3  września  2007r.  Zarząd  uważa,  że  został  on  w pełni 

zrealizowany.

1) W listopadzie 2009r. cała działalność Koła została przeniesiona do nowego budynku przy 

ul. Grunwaldzkiej 71 C.

2)  Zostało  zorganizowane  Wczesne  Wspomaganie  Rozwoju  Dziecka-  od  miesiąca 

września 2010r.

3) W 2009r. został zakupiony (w formie leasingowej) autobus 20 osobowy marki Mercedes 

co  bardzo  poprawiło  sytuację  przewozów  i  dowozów  dzieci  i  młodzieży  na  zajęcia  poza 

placówkami.

4)  Została  podniesiona  jakość  świadczonych  usług  w  placówkach  poprzez  zatrudnianie 

specjalistów, szkolenie kadry.

5) Zabezpieczone jest finansowe działanie placówek, chociaż dotacje otrzymywane na ŚDS 

i  WTZ od kilku  lat  nie  zmieniają  się  (na 1 uczestnika),  co przy stale  rosnących kosztach 

(media) staje się trudne.



             Mając powyższe na uwadze Zarząd Koła prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania 

i wnosi o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

                                   Przewodnicząca  Zarządu                         Wiceprzewodnicząca Zarządu 

                                       Łucja Kleinschmidt         Małgorzata Całka-Bałabuch

     Sekretarz Zarządu                             Skarbnik Zarządu

    Zbigniew Musialski                                   Aleksandra Podbielska


