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• 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 2019-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina GRĘBÓW

Powiat TARNOBRZESKI

Ulica UL. DOLAŃSKICH Nr domu 142 Nr lokalu 

Miejscowość GRĘBÓW Kod pocztowy 39-410 Poczta GRĘBÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail ankadrozd@hotmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18038219200000 6. Numer KRS 0000303263

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

Anna Drozd Prezes TAK

Tomasz Kędzia Wiceprezes TAK

Lucyna Wielgosz Skarbnik TAK

Joanna Dul Członek TAK

Anna Dec Członek 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

Marcin Rąpała Przewodniczący TAK

Dorota Zych Wiceprzewodnicząca TAK

Alicja Kruk Sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY "S.O.S."

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1. Ogółem działaniami zostało objętych 95 osób fizycznych (uczniowie i podopieczni SOSW w Grębowie, rodzice 
dzieci) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, którego organem prowadzącym jest Powiat 
Tarnobrzeski
2. Działania podjęte od 01 01.2018 roku do 31.12.2018 roku:
1) Zadanie publiczne dofinansowane z Powiatu Tarnobrzeskiego: „Pokaż co potrafisz”.
W ramach realizacji zadania został zorganizowany VII Konkurs Poezji i Piosenki Ekologicznej.  
W Konkursie wzięli udział   uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną z 8 placówek oświatowych, z terenu 
Powiatu Tarnobrzeskiego, Stalowowolskiego, Mieleckiego oraz  Rzeszowskiego.  W celu przygotowania 
przedstawienia ekologicznego oraz piosenek w SOSW w Grębowie została  wybrana grupa wychowanków, którzy 
wzięli udział w Konkursie. Wychowankowie ci  uczestniczyli  w dodatkowych zajęciach przygotowujących ich do 
głównego występu. Wybrana grupa wychowanków reprezentowała Ośrodek podczas konkursu, zorganizowanego  w 
Internacie SOSW w Grębowie. W konkursie wzięło udział 43 uczestników. Wkład własny- wykonano  30 godzin pracy 
społecznej.

2) Zadanie publiczne dofinansowane z Powiatu Tarnobrzeskiego: Piknik Integracyjny.
W ramach realizacji zadania został zorganizowany Piknik Integracyjny dla rodziców i dzieci  z okazji Dnia Dziecka, 
Matki i Ojca. W Pikniku wzięli udział  rodzice wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
Grębowie i  wychowankowie placówki wraz ze swymi opiekunami- wychowawcami oraz uczestnicy zajęć  
Wczesnego Wspomagania Rozwoju wraz z  rodzicami.
W ramach projektu prowadzone były zajęcia teatralne oraz manualno – plastyczne,  podczas których 
wychowankowie pod opieką wychowawców przygotowali występ artystyczny, upominki dla rodziców oraz wystawę 
prac plastycznych .
Zajęcia te były  organizowane w czasie wolnym od zajęć szkolnych jako zajęcia pozalekcyjne. 
Piknik uatrakcyjniło wspólne biesiadowanie przy potrawach przygotowanych przez uczniów szkoły zawodowej pod 
opieką nauczycieli  praktycznej nauki zawodu. 
Ponadto zorganizowano Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkową 
atrakcją Pikniku była przejażdżka  konna zorganizowana w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Esteka” oraz 
zabawy z pieskiem z elementami dogoterapii, prowadzone przez dogoterapeutę. Ponadto dla dzieci zorganizowano 
„kącik zabaw”, gdzie miały one możliwość wzięcia udziału w loterii fantowej,  malowaniu twarzy oraz wykonywały 
prace plastyczne. Rodzice otrzymali upominki wykonane przez młodzież podczas zajęć manualno plastycznych pod 
kierunkiem  wychowawców internatu. Atrakcją tegorocznego Pikniku były ponadto  zajęcia z edukacji przyrodniczej 
prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Rozwadów, zabawy na zjeżdżalni Firmy „Skaczewski”, zabawy przy 
muzyce DJ-a oraz  prezentacja rekwizytów historycznych  Grupy Rekonstrukcyjnej  ze Stalowej Woli. 
Wkład własny- wykonano  35 godzin pracy społecznej. 
3) Współorganizacja Podkarpackiego Mityngu w Biegach Przełajowych- zakup nagród, artykułów spożywczych, 
opieka medyczna- sfinansowane w głównej mierze ze środków pozyskanych z darowizny Nadleśnictwa Rozwadów.
4) Realizacja zadania- Projekt „Idziemy w przyszłość w kolorze pomarańczy” (wolontariat pracowniczy Nationale 
Nederlanden) 
W ramach projektu w każdej klasie SOSW przeprowadzono zajęcia edukacyjne oraz w trakcie spotkania dla 
rodziców w ramach programu „Szkoła promująca zdrowie” na temat szkodliwości palenia papierosów oraz kosztów z 
tym związanych. Wykonano plakat podsumowujący  „Nie palę, nie piję a pieniądze przeznaczam na…”. Prowadzono 
zajęcia artystyczne i  arteterapii wyjście z nałogu poprzez sztukę. Prowadzono systematycznie zajęcia 
gastronomiczne. Podczas Pikniku Rodzinnego przygotowano słodki poczęstunek dla rodziców i uczniów.  Na 
zakończenie roku szkolnego zorganizowano przykładowe przyjęcie „Pożegnanie absolwentów” z wykorzystaniem 
sezonowych owoców i warzyw oraz ekonomicznych przepisów. Uczniowie uczyli się zagospodarowywać warzywa i 
owoce sporządzając przetwory. Uczniowie głównie klas przysposabiających do pracy i młodsi uczyli się piec muffinki 
z gotowych półproduktów poprzez dodanie 2-3 składników. Czytając gotowe receptury uczyli się czytać ze 
zrozumieniem. Uczniowie Ośrodka, którzy obchodzili urodziny wykonywali własnoręcznie torty urodzinowe lub 
wspólne ciasto.  Z masy cukrowej uczono się wykonywać dekoracje na ciasta i torty. Dla nauczycieli i uczniów z 
okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przeprowadzono warsztaty  z dekoracji okolicznościowych ciast oraz 
posługiwania się dekoratorami i gotowymi szablonami. Na podsumowanie przeprowadzono szkolenie i pokaz dla 
rodziców dotyczący zdrowych przekąsek w szkole i  żywienia dzieci. Przygotowano dla rodziców i zaproszonych 
gości poczęstunek. 
5) Zakup pomocy i materiałów na zajęcia,  organizacja wycieczek,  opłata za spektakl profilaktyczny.
3. Stowarzyszenie prowadziło działalność odpłatną w formie sprzedaży artykułów wykonanych przez podopiecznych 
Stowarzyszenia.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

94.99.Z Tworzenie optymalnych warunków rozwoju 
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Grębowie (m.in. doposażanie 
pracowni, zakup pomocy i materiałów na zajęcia 
organizowane w szkole i internacie SOSW, wyjazdy 
kulturalne i edukacyjne, organizacja zajęć). 
85.59.B Organizowanie zajęć, warsztatów, szkoleń, 
konferencji z zakresu edukacji, wychowania i rewalidacji 
(zajęcia z elementami dogoterapii i hipoterapii w 
ramach Pikniku Integracyjnego oraz zajęcia i warsztaty 
w ramach Projektu "Idziemy w przyszłość w kolorze 
pomarańczy".

3 732,71 zł

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

95

1
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 18 434,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 872,06 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 172,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 5 390,04 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 8 050,46 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 5 390,04 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

94.99.Z Tworzenie optymalnych warunków 
rozwoju wychowanków Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Grębowie (zakup 
pomocy i materiałów na zajęcia organizowane w 
szkole i internacie SOSW- artykuły papiernicze, 
piśmiennicze, materiały dekoracyjne, organizacja 
zajęć plastycznych, technicznych, kulinarnych )
47.99.Z Sprzedaż bezpośrednia przedmiotów 
wytworzonych przez podopiecznych lub 
pozyskanych z darowizny- sprzedaż stroików i 
ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów i 
nauczycieli SOSW w Grębowie.

0,00 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 421,60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 732,71 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

17 080,79 zł

3 172,00 zł

0,00 zł

519,58 zł

0,00 zł

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.

1 Zakup pomocy i materiałów na zajęcia,  organizacja wycieczek,  opłata za spektakl profilaktyczny,  
dofinansowanie Pikniku Integracyjnego i Konkursu Ekologicznego

3 382,16 zł

2 Zajęcia Biofeedback - utrzymanie sprzętu- opłata serwisowa ProComp2 350,55 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 20 772,37 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -2 338,27 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

12 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Drozd Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-14

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

Druk: NIW-CRSO 7


