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i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina DYNÓW

Powiat RZESZOWSKI

Ulica KS.JÓZEFA OŻOGA Nr domu 12 A Nr lokalu 

Miejscowość DYNÓW Kod pocztowy 36-065 Poczta DYNÓW Nr telefonu 166521144

Nr faksu 166521144w24 E-mail 
albertdynow@poczta.onet.pl

Strona www www.bratalbert.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-09-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18087138200000 6. Numer KRS 0000426978

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jan Aleksander Gerula Prezes Zarządu Koła TAK

Lucyna Choma Wiceprezes Zarządu 
Koła

TAK

Ewa Ryba Skarbnik Koła TAK

Aleksandra Prokop Sekretarz TAK

Krystyna Strzelczyk Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Emilia Lubecka Komisja Rewizyjna TAK

Irena Pilip Komisja Rewizyjna TAK

Małgorzata Krasnopolska Komisja Rewizyjna TAK

TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO DYNOWSKIE

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz 
ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym i innym osobom 
potrzebującym pomocy - w duchu Patrona, św. Brata Alberta.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Towarzystwo realizuje cele statutowe poprzez:
- prowadzenie Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta - Dom 
posiada zezwolenie Wojewody Podkarpackiego na czas nieokreślony dla 
osób w podeszłym wieku (50 miejsc) i osób przewlekle somatycznie 
chorych (19 miejsc); 
- prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej św. Brata 
Alberta - posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej
- utrzymywanie miejsc schroniskowych dla osób bezdomnych ze 
szczególnym wzmożeniem w okresie zimowym

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Druk: MPiPS 2



W roku 2013 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie wykonując zadania statutowe 
prowadziło Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej św. 
Brata Alberta oraz program bezdomność.
Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta realizował zadanie z zakresu prowadzenia domu pomocy 
społecznej dla 50 osób w podeszłym wieku i 19 osób przewlekle somatycznie chorych na podstawie 
umowy zlecenia zawartej z Zarządem Powiatu Rzeszowskiego. Zasadniczym zakresem rzeczowym 
zadania było świadczenie usług: bytowych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, medycznych i 
rehabilitacyjnych oraz wspomagających, zgodnie z obowiązującymi standardami. Działania realizowane 
były przez:
a) opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą - objęto w ciągu 2013 roku 85 osób, całodobową opiekę 
mieszkańcom zapewniał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej św. Brata Alberta świadcząc usługi 
medyczno-pielęgniarskie; wszyscy mieszkańcy mieli zapewniony kontakt z lekarzem rodzinnym, a osoby 
chore doraźnie i wymagające stałego leczenia były pod jego stałą opieką w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej. Wizyty kontrolne były realizowane w Rzeszowie lub w Brzozowie. 
b) rehabilitację - obejmowała wszystkich mieszkańców Domu, z wyjątkiem osób, które na wyraźne 
życzenie nie chciały korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Dzięki rehabilitacji podtrzymywano 
sprawność fizyczną osób w zakresie podstawowych czynności, jak również usprawnienie 
poszczególnych narządów czy układów, w których występowała dysfunkcja. Zabiegi dostosowane były 
do schorzeń, możliwości fizycznych poszczególnych osób i wykonywane na podstawie zleceń lekarskich. 
W 2013 r. wykonano 11046 zabiegów. Dziennie wykonywano 2-3 zabiegi jednemu mieszkańcowi wg 
zleceń przez 10-30 dni. Łącznie skorzystało z zabiegów 41 mieszkańców, w tym 34 wg stałych zleceń. 
Rehabilitacja obejmowała zabiegi z zakresu:
- fizykoterapii (diadynamik, jonoforeza, stymulacja elektryczna, pole magnetyczne, laseroterapia, 
galwanizacja, interferencja, prądy Traberta, TENS)
- ciepłolecznictwa (okłady parafinowe, naświetlanie lampami: Solux, Bioptron, kwarcową)
- hydroterapii (kąpiele perełkowe z ozonoterapią)
- kinezyterapii (UGUL, rowerek, rotory, ćwiczenia bierne, czynne, nauka chodzenia, pionizacja, 
gimnastyka oddechowa)
- masaże: klasyczny, segmentarny i limfatyczny
- inhalacje dróg oddechowych
- naświetlanie lampą antydepresyjną;
c) terapię zajęciową - objęci byli wszyscy mieszkańcy Domu, uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych 
organizowanych w pracowni terapii zajęciowej, świetlicy, w pokojach mieszkalnych, a w okresie letnim 
w plenerze. Mieszkańcy wykonywali prace z zakresu arteterapii, ergoterapii, niektórzy uczestniczyli w 
zajęciach z ludoterapii, muzykoterapii i choreoterapii. Organizowane były okolicznościowe zabawy 
(karnawałowa, andrzejkowa), przedstawienia, spotkania z różnymi ludźmi. W zajęciach każdego dnia 
brało udział około 17 osób w zależności od stanu zdrowia, część osób uczestniczyła tylko latem lub tylko 
zimą. Niektóre osoby same organizowały sobie czas wolny, sprzątały wokół Domu, pracowały w 
ogródku, wykonywały prace porządkowe w jadalni lub robiły drobne zakupy współmieszkańcom;
d) opiekę duszpasterską - działalność duszpasterska prowadzona była przez Księdza Kapelana poprzez 
sprawowanie codziennej Mszy św. w kaplicy Domu podczas której rozdawana była Komunia Św. także 
osobom przebywającym w pokojach, sprawowanie sakramentu pokuty, głoszenie słowa Bożego i 
obchodzenie wszystkich świąt i uroczystości zgodnie z religią katolicką;
e) zajęcia kulturalne, spotkania, wyjazdy, imprezy - życie kulturalne mieszkańców ze względu na ich 
stan zdrowia ograniczało się głównie do spotkań organizowanych w Domu, ale sprawniejsze osoby 
uczestniczyły także w różnych wyjazdach do miejsc kultu religijnego lub wyjazdach rekreacyjnych.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej św. Brata Alberta w 2013 roku świadczył opiekę 
długoterminową domową w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie 
umowy. W 2013 roku w ramach umowy z NFZ opieką objętych było średnio w miesiącu 63 osoby 
ocenione poniżej 40 pkt w skali Barthel, co w ciągu roku dało 22680 zrealizowanych świadczeń - 
osobodni. Pozostali mieszkańcy również objęci byli opieką pielęgniarską całodobowo. Główne czynności 
wykonywane przez NZOZ to: pomiar podstawowych parametrów życiowych, podawanie leków w 
iniekcji podskórnej, domięśniowej, w formie iniekcji dożylnych, przetaczanie płynów infuzyjnych, 
zastosowanie drenażu ułożeniowego, wykonywanie opatrunków, karmienie osób obłożnie chorych, 
pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych, ustalanie terminów konsultacji specjalistycznych, 
informowanie rodziny o stanie zdrowia pacjenta, edukacja, poradnictwo w zakresie samoopieki i 
samoobsługi w życiu z chorobą i inne zawarte w karcie czynności pielęgniarki opieki długoterminowej. 
Działania podjęte na rzecz osób bezdomnych w 2013 roku polegały na zapewnieniu każdemu 
bezdomnemu natychmiastowej pomocy (zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym) w postaci miejsca 
noclegowego, posiłków i środków higienicznych; utrzymaniu całorocznie 4 stałych miejsc pobytu i 
dodatkowo 6 miejsc w okresie jesienno-zimowym; poprawie stanu zdrowia osób chorych i utrzymanie 
higieny osobistej; poprawie warunków bytowych w pokojach przygotowanych dla bezdomnych.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

85

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

-

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Towarzystwo prowadzi 
Dom Pogodnej Starości 
im. św. Brata Alberta na 
podstawie zezwolenia 
Wojewody 
Podkarpackiego znak 
S.I-9013-2/10 z 
27.07.2010 r. dla osób 
w podeszłym wieku (50 
miejsc) i dla osób 
przewlekle somatycznie 
chorych (19 miejsc) na 
czas nieokreślony 
świadcząc usługi 
bytowe, opiekuńcze, 
pielęgnacyjne, 
medyczne i 
rehabilitacyjne oraz 
wspomagające zgodnie 
z obowiązującymi 
standardami.

94.99.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

Towarzystwo prowadzi 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej św. 
Brata Alberta, który 
świadczy usługi 
pielęgniarskie 
mieszkańcom DPS im. 
św. Brata Alberta 
objętym opieką 
długoterminową 
domową w ramach 
kontraktu z 
Narodowym 
Funduszem Zdrowia.

86.90.C

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 5
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,518,169.46 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,208,949.95 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 16.26 zł

e) Pozostałe przychody 309,203.25 zł

0.00 zł

534,988.94 zł

913,862.79 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44,526.25 zł

1,620.00 zł

22,453.12 zł

18,011.51 zł

2,441.62 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,021,400.77 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 3,390.71 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,390.71 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,390.71 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,448,851.73 zł

Druk: MPiPS 6



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 393,407.29 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,330,858.53 zł 3,390.71 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł 0.00 zł

1,815,542.66 zł 3,390.71 zł

0.00 zł

0.00 zł

239,549.90 zł

275,765.97 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Prowadzenie Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta 3,390.71 zł

1 bieżące utrzymanie (media) 3,390.71 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 7



2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

49.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

47.3 etatów

3.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

110.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

14.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1.00 osób

13.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,312,225.48 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,296,725.48 zł

981,578.96 zł

- nagrody

- premie

9,773.42 zł

126,779.28 zł

- inne świadczenia 178,593.82 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 15,500.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

15,500.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 15,500.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,326.64 zł

8.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1.00 osób

7.00 osób

13.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

7.00 osób

6.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Średnie wynagrodzenie brutto w DPS - 2103,85
Średnie wynagrodzenie brutto w NZOZ - 2706,86

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie domu pomocy 
społecznej dla osób w 
podeszłym wieku

Prowadzenie Domu Pogodnej 
Starości im. św. Brata Alberta 
dla: - 50 osób w podeszłym 
wieku - 19 osób przewlekle 
somatycznie chorych. 
Świadczenie usług - bytowych 
(nocleg, wyżywienie, odzież i 
obuwie, pranie, sprzątanie); - 
opiekuńczych w podstawowych 
czynnościach życiowych i przy 
załatwianiu spraw osobistych; - 
pielęgnacyjnych, medycznych i 
rehabilitacyjnych; - 
wspomagających (opieka 
duszpasterska, terapia 
zajęciowa, psychologiczna, 
aktywizacja kontaktów z 
rodziną i środowiskiem).

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego 530,988.94 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6,250.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 2

2 Starostwo Powiatowe w Rzeszowie 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Bezdomny 2013 - w okresie 
kryzysu krajowego

Zadanie ma charakter działań 
osłonowych, czyli 
zabezpieczenie dla osób 
bezdomnych potrzeb socjalnych 
(nocleg, wyżywienie, środki 
higieny, odzież), medyczno-
pielęgnacyjnych, 
rehabilitacyjnych, 
psychologicznych, 
duszpasterskich oraz pomoc 
pracownika socjalnego.

Wojewoda Podkarpacki 4,000.00 zł
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Towarzystwo prowadząc dopłatną działalność uzyskało przychody w roku 2013 w wysokości – 2208949,95 zł, na 
które składają się:
- odpłatność mieszkańców (stare zasady, schroniskowe, umowy cywilno-prawne) – 179760,88 zł
- odpłatność mieszkańców (nowe zasady) – 487558,42 zł
- dofinansowanie MiGOPS – 913862,79 zł
- dotacja powiatu rzeszowskiego – 530988,94 zł
- odpisy 1% podatku – 3390,71 zł
- program bezdomność dotacja Wojewody – 4000,00 zł
- refundacja kosztów wynagrodzeń, SOD i prace interwencyjne – 40337,44 zł
- darowizny rzeczowe i pieniężne osób fizycznych, kwesty – 49050,77 zł.

Koszty prowadzenia działalności odpłatnej to wartość 1815542,66 zł, 
koszty administracyjne – 239549,90 zł 
co daje wartość 2055092,56 zł. 
Pozostała kwota to zakupy inwestycyjne w kwocie 147526,58 zł w roku 2013 , które nie znajdują odbicia w kosztach.
Towarzystwo w roku 2013 zakupiło:
- samochód o wartości – 107354,01 zł
- sprzęt komputerowy, szafy – 30079,56 zł
- programy komputerowe – 10093,01 zł.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jan Aleksander Gerula - Prezes 
Zarządu Koła Dynowskiego / 

02.07.2014 r. Data wypełnienia sprawozdania
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