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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 2021-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina JAROSŁAW

Powiat JAROSŁAWSKI

Ulica WILSONA Nr domu 6A Nr lokalu 

Miejscowość JAROSŁAW Kod pocztowy 37-500 Poczta JAROSŁAW Nr telefonu 16-621-53-78

Nr faksu 16-621-02-43 E-mail biuro@psoni-jaroslaw.org.pl Strona www http://www.psoni-jaroslaw.org.pl/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-05-08

2007-08-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 65088677600000 6. Numer KRS 0000010902

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

Mariusz Mituś Przewodniczący Zarządu 
Koła

TAK

Katarzyna Lepszy Wiceprzewodniczący 
Zarządu Koła

TAK

Jan Wilk Wiceprzewodniczący 
Zarządu Koła

TAK

Barbara Kot Skarbnik Zarządu Koła TAK

Elżbieta Biały Sekretarz Zarządu Koła TAK

Krystyna Górska Członek Zarządu Koła TAK

Jolanta Kukułka Członek Zarządu Koła TAK

Ewa Majewska-Baran Członek Zarządu Koła TAK

Zofia Morzywałek Członek Zarządu Koła TAK

Antonina Pudełko Członek Zarządu Koła TAK

Stanisław Stafiej Członek Zarządu Koła TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO 
W JAROSŁAWIU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw 
człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym oraz wspieranie ich rodzin (art. 4 Statutu).

Misją Stowarzyszenia jest:
- dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz 
szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
-  wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we 
wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości 
niesienia pomocy innym

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Jarosławiu działając od 1983 roku stworzyło system 
wsparcia dający osobom z niepełnosprawnością intelektualną szanse na 
godne życie. Działalność PSONI Koło w Jarosławiu obejmuje teren 5 
powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, leżajskiego i 
przemyskiego. 

PSONI Koło w Jarosławiu prowadzi:
• Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Jarosławiu ul. 3 
Maja 39a, w ramach którego działają:
   - Ośrodek Wczesnej Interwencji dla 335 dzieci od 0 do 7 roku życia,
   - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka dla 85 dzieci w wieku od 0 do 8 roku życia,
• Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy im. Krystyny 
Rajtar w Jarosławiu os. Witosa 18 wraz z filią ul. Wilsona 6c dla łącznie 114
 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat
• Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Oleszycach ul. 
Zamkowa dla 16 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat
• Zespół Rehabilitacyjny w Jarosławiu i Oleszycach dla łącznie 154 osób w 
wieku od 7 do 25 roku życia, 
• Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy, Jarosław, ul. Wilsona 6c, 
dla 49 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami od ukończenia gimnazjum 
do 24 roku życia,
• Mieszkania treningowe w Jarosławiu ul. Kasprowicza 5 oraz na os. 
Witosa 1/12, łącznie dla 63 osób z niepełnosprawnością intelektualną 
uczestniczących w treningach samodzielności,
• Indywidualną asystencję dla 32 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 
• Środowiskowy Dom Samopomocy, Jarosław, ul. 3-go Maja 39 wraz z 
filią, ul. Sanowa  dla 55 uczestników powyżej 18 roku życia,
• Dwa Dzienne Domy Pomocy w Jarosławiu ul. Wilsona 6b oraz w 
Zarzeczu ul. Księdza Gajewskiego 2 dla 20 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 
• Warsztat Terapii Zajęciowej, Jarosław, ul. 3-go Maja 39, dla 61 
uczestników powyżej 16 roku życia,
• Mieszkanie Chronione, Jarosław, ul. Wilsona 6a, dla 9 dorosłych osób z 

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

Albina Jarema Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Burlikowska Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzej Jakielaszek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Stanisław Mroczka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Skowronek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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niepełnosprawnościami,
• Mieszkanie Wspierane, Jarosław ul. Wilsona 6b dla 9 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną,
• Zakład Aktywności Zawodowej, Jarosław, ul. Konfederacka 13 – 
zatrudniający 130 osób z niepełnosprawnościami, wraz z oddziałami ul. 
Zwierzyniecka 14, ul. Kasprowicza 5, ul. Opolska 1, ul. Podzamcze 35, ul. 
Wilsona 6b
• Zakład Aktywności Zawodowej, Stare Oleszyce, ul. Wiejska 114 – 
zatrudniający 54 osoby z niepełnosprawnościami, wraz z oddziałami ul. 
Mickiewicza 10 oraz Zamkowa 61a
• Sekcję Transportu - zapewniająca codzienny dowóz 180 osób z 
niepełnosprawnościami do placówek.

Obok stałych placówek i służb PSONI Koło w Jarosławiu w roku 2020 
realizowało łącznie 23 projekty i programy celowe w kilku obszarach: 
• wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka i pomoc jego rodzinie; 
• kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami;
• wsparcie osób z niepełnosprawnościami w niezależności życiowej i 
samodzielności;
• przygotowanie do aktywności zawodowej i wsparcie w pozyskaniu i 
utrzymaniu zatrudnienia w warunkach chronionych i na otwartym rynku 
pracy;

Poza prowadzeniem stałych form wsparcia (placówek) oraz realizacją 
projektów celowych PSONI Koło w Jarosławiu prowadzi szeroką 
działalność integracyjną (organizacja imprez, spotkań itp.), szkoleniową 
(konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia dla profesjonalistów, osób 
niepełnosprawnych oraz ich otoczenia) i informacyjną (różnorodne 
wydawnictwa, stale aktualizowana strona internetowa, profile funpage na 
facebooku). W Kole aktywnie działają zespoły artystyczne i sportowe; 
organizowane są różnorodne formy spędzania wolnego czasu oraz 
aktywności kulturalnej. Dla zainteresowanych dostępna jest również 
biblioteka.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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

1069

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Realizacja projektu „Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach 
zadania  uruchomiono Dzienny Dom Pomocy zlokalizowany w Zarzeczu, w którym wsparciem objęto 10 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie powiatu 
jarosławskiego lub przeworskiego. W ramach swojej działalności Dzienny Dom Pomocy (DDP) oferuje uczestnikom przede 
wszystkim zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu, 
dowóz, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, udział w rehabilitacji indywidulnej i grupowej, pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu 
aktywności i samodzielności życiowej, pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiazywaniu trudnych sytuacji 
życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.
W ramach projektu istnieje również możliwość pobytu w hostelu. Hostel to pobyt krótkookresowy/interwencyjny z którego 
może skorzystać osoba z niepełnosprawnością intelektualną przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w sytuacji gdy jej 
opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia ważnych spraw, nie może tej opieki 
sprawować samodzielnie.

Od 1 lutego 2020 r. PSONI Koło w Jarosławiu realizuje projekt: „Aktywni w ZAZ w Jarosławiu” dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. W ramach zadania rozszerzono działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu o usługi 
gastronomiczne/cateringowe, usługi konfekcjonowania, w tym produkcji ekologicznej podpałki K-Lumet oraz domków dla 
owadów przy ul. Podzamcze 35. W ramach projektu zatrudnienie znalazło 18 osób z niepełnosprawnością.

Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji „Usłysz głosy self-adwokatów”. Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej z udziałem 
jarosławskich self adwokatów i przedstawicieli self – adwokatów z Europy, a jego celem było podsumowanie realizacji projektu 
sfinansowanego  przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020. W ramach projektu została wydana książka oraz audiobook „Kiedy się 
odważysz – inspirujące historie o self – adwokatach”

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie Centrum Wspomagania Rozwoju 
Małego Dziecka oferującego kompleksowe 
zajęcia najmłodszym dzieciom w celu 
pobudzenia psychoruchowego i społecznego 
rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 
W ramach Centrum działają Ośrodek Wczesnej 
Interwencji oraz Niepubliczna Specjalistyczna 
Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
Dziecka; realizowany jest także program 
rehabilitacyjny finansowany ze środków PFRON.
Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki przez osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – Wychowawczym im. Krystyny 
Rajtar w Jarosławiu wraz z filią w Jarosławiu oraz 
w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 
Wychowawczym w Oleszycach. W ramach 
Ośrodka funkcjonują również Oddział Rocznego 
Przygotowania Przedszkolnego i Zespół 
Rehabilitacyjny oferujący wieloprofilową 
rehabilitację w formie ambulatoryjnej. 
Prowadzenie trzyletniej ponadgimnazjalnej 
Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy 
dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną i współistniejącymi sprzężonymi 
niepełnosprawnościami przygotowującej do 
pełnienia roli pracownika na otwartym i 
chronionym rynku pracy

85.20.Z 27 559,92 zł

2

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Wieloprofilowa rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób niepełnosprawnych 
realizowana w:
- Warsztacie Terapii Zajęciowej, obejmującym 
kompleksową rehabilitacją społeczną i 
zawodową osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną, wspierając je w drodze do 
podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy 
chronionej lub na otwartym rynku pracy przy 
zastosowaniu modelu zatrudnienia 
wspomaganego.
- Zakładach Aktywności Zawodowej w 
Jarosławiu i Starych Oleszycach; celem Zakładów 
jest zatrudnienie, przygotowanie do pracy na 
otwartym rynku pracy oraz przygotowanie do 
życia w społeczeństwie osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub 
umiarkowanym (z autyzmem, 
niepełnosprawnością intelektualną lub chorobą 
psychiczną)

94.99.Z 14 651,08 zł
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dowóz osób niepełnosprawnych do 
placówek Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Jarosławiu
Dowóz prowadzony był dla uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy i 
Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz 
niepełnosprawnych pracowników Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Jarosławiu i 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych 
Oleszycach. Osoby objęte dowozem były 
odbierane bezpośrednio ze swojego 
miejsca zamieszkania i dowożone 
bezpośrednio do placówki lub miejsca 
wykonywania pracy. Dowóz prowadzony 
był we wszystkie dni robocze i dni 
funkcjonowania placówek z wyłączeniem 
przerwy wakacyjnej. Działalność odpłatna w 
zakresie dowozu dotyczyła kosztów, które 
nie znajdowały pokrycia w innych źródłach 
finansowania.

49.39.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność propagująca aktywne, niezależne 
życie osób niepełnosprawnych poprzez: 
- prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy wraz z filią oraz dwóch Dziennych 
Domów Pomocy, wspierających dorosłe osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną i chorobami 
psychicznymi w codziennym funkcjonowaniu, 
- prowadzenie Mieszkania Chronionego i 
Wspieranego, oraz mieszkań treningowych. 
W ramach Stowarzyszenia działają również 
zespoły artystyczno-kulturalne oraz platforma 
Self-adwokatów, wzmacniająca osoby z  
niepełnosprawnością w niezależności życiowej i 
przygotowujące do roli rzecznika swoich spraw.
PSONI Koło w Jarosławiu realizuje liczne 
programy i projekty ukierunkowane na wsparcie 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym 
również indywidualną asystencję

94.99.Z 25 816,20 zł
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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 zysków i strat) 30 961 973,39 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27 538 499,51 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 289 300,87 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie dwóch Dziennych Domów 
Pomocy w Jarosławiu i Zarzeczu. 
Działalność Dziennych Domów Pomocy 
skierowana została dla dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 
mieszkających na terenie powiatów 
jarosławskiego i przeworskiego 
wymagających wsparcia w formie usług 
opiekuńczych. W ramach pobytu w Domu 
uczestnicy korzystają ze wsparcia ze strony 
opiekunów osób niepełnosprawnych, a 
także psychologa, fizjoterapeuty i innych 
terapeutów. Z tej formy pomocy w roku 
2020 skorzystało 20 osób. Uczestnicy 
ponosili część odpłatności za pobyt w DDP 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
o pomocy społecznej.

88.10.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

PSONI Koło w Jarosławiu prowadzi 
Mieszkanie Chronione dla 9 dorosłych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
które potrzebują wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. Mieszkanie zapewnia 
miejsca pobytu całodobowego, usługi 
bytowe oraz pomoc w wykonywaniu 
czynności życia codziennego, w tym pomoc 
w przemieszczaniu się, utrzymaniu higieny 
osobistej, ubieraniu się, przygotowywaniu i 
spożywaniu posiłków, załatwianiu spraw 
osobistych.  W celu realizacji kontaktów 
społecznych mieszkańcy otrzymują 
wsparcie w utrzymaniu więzi rodzinnych 
oraz uczestnictwie w życiu społeczności 
lokalnej.

87.30.Z 0,00 zł

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, 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
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68 027,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 27 204 075,39 zł

d) przychody finansowe 41,41 zł

e) pozostałe przychody 3 134 131,60 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 227 010,26 zł

2.4. Z innych źródeł 3 462 860,54 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 68 027,20 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Wkład własny do projektów  "Kompleksowa rehabilitacja w Ośrodku Wczesnej Interwencji" oraz 
"Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 
Wychowawczym"

27 559,92 zł

2 Wkład własny do projektów "Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną" 
oraz "Indywidualna asystencja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

8 318,60 zł

3 Wkład własny do projektów "Prowadzenie treningów samodzielności w mieszkaniu treningowym 
ul.Kasprowicza" oraz "Prowadzenie treningów samodzielności w mieszkaniu treningowym 
os.Witosa"

17 497,60 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

3 091 796,69 zł

9 917 718,27 zł

12 788 640,22 zł

1 405 920,21 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

w 
tym:

6 977,80 zł

151 953,90 zł

67 708,26 zł

370,30 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1 394 982,29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -844,27 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 30 829 878,52 zł 68 027,20 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

28 933 481,80 zł 68 027,20 zł

290 145,14 zł 0,00 zł

0,00 zł

51 768,45 zł

1 464 638,30 zł

89 844,83 zł 0,00 zł

4 Wkład własny do projektu "Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną"

14 651,08 zł

0,00 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

0,00 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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

24 135,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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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)

573 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. 0,50 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)

481,90 etatów

152 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

226 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 
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)

1 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 13 044 431,87 zł

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

13 044 431,87 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 223,43 zł

0 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) 

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)

25 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 23 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

12 464 955,69 zł

11 539 797,57 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

925 158,12 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 579 476,18 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 13 044 431,87 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-08 11



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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PSONI Koło 
w Jarosławiu z tytułu pełnionej funkcji nie pobierają 
wynagrodzenia

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 Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego im. 
Krystyny Rajtar w Jarosławiu

Realizacja obowiązku szkolnego 
przez dzieci i młodzież z 
upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim oraz 
znacznym lub umiarkowanym i 
współistniejącymi sprzężeniami

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 5 838 352,00 zł

2 Prowadzenie Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego Oleszycach

Realizacja obowiązku szkolnego 
przez dzieci i młodzież z 
upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim oraz 
znacznym lub umiarkowanym i 
współistniejącymi sprzężeniami

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 304 653,51 zł

3 Prowadzenie Niepublicznej 
Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy w Jarosławiu

Trzyletnia specjalna szkoła 
ponadgimnazjalna 
przysposabiająca do pracy dla 
uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 2 622 748,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

17 955,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4 Prowadzenie Niepublicznej 
Specjalistycznej Poradni 
Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka w 
Jarosławiu

Poprawa jakości życia dzieci 
zagrożonych 
niepełnosprawnością i 
niepełnosprawnych od chwili 
wykrycia niepełnosprawności 
do czasu podjęcia nauki w 
szkole

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 459 956,00 zł

5 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Jarosławiu

Prowadzenie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej dla 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu 
umiarkowanym i znacznym 
powyżej 18 r.ż.

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 1 150 667,00 zł

6 Prowadzenie Zakładu 
Aktywności Zawodowej w 
Jarosławiu

Zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych ze 
znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności; 
rehabilitacja zawodowa i 
społeczna oraz przygotowanie 
pracowników 
niepełnosprawnych do 
aktywnego życia w otwartym 
środowisku na miarę ich 
indywidualnych możliwości

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie

2 639 077,00 zł

7 Prowadzenie Zakładu 
Aktywności Zawodowej w 
Starych Oleszycach

Zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych ze 
znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności; 
rehabilitacja zawodowa i 
społeczna oraz przygotowanie 
pracowników 
niepełnosprawnych do 
aktywnego życia w otwartym 
środowisku na miarę ich 
indywidualnych możliwości

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie

1 521 722,00 zł

8 Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
na terenie Gminy Miejskiej 
Jarosław

Głównym celem wykonywanej 
działalności jest zapewnienie 
osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną lub/i z 
zaburzeniami psychicznymi 
możliwości aktywnego, 
autentycznego i dającego 
zadowolenie z życia z 
zachowaniem związków 
rodzinnych oraz poczucia więzi 
z ludźmi i środowiskiem 
lokalnym w warunkach 
bezpieczeństwa i akceptacji

Urząd Miasta Jarosław 1 413 853,45 zł

9 Remont i modernizacja 
części parteru budynku 
PSONI Koło w Jarosławiu - 
Warsztatu Terapii Zajęciowej

Realizacja projektu miała na 
celu przeciwdziałanie 
degradacji infrastruktury 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
PSONI Koło w Jarosławiu gdzie 
prowadzona jest rehabilitacja 
50 dorosłych osób z 
niepełnosprawnościami.

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 160 000,00 zł
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10 Prowadzenie Mieszkania 
Chronionego w roku 2020

Celem zadania jest nabywanie 
lub podtrzymanie już 
posiadanych przez osoby 
niepełnosprawne umiejętności 
niezbędnych do maksymalnie 
samodzielnego, niezależnego 
funkcjonowania w życiu 
społecznym, wzmocnienie 
kompetencji społecznych oraz 
poprawa jakości życia, 
usamodzielnienie osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
niezbędnego wsparcia

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 237 600,00 zł

11 XVII Przegląd Twórczości 
Dziecięcej „Bajkowy Świat”

Celem zadania jest promocja 
twórczości artystycznej dzieci i 
młodzieży z terenu miasta 
Jarosławia w w tym w 
szczególności integracja dzieci 
zdrowych z dziećmi 
doświadczanymi 
niepełnosprawnością

Urząd Miasta Jarosławia 20 000,00 zł

12 Indywidualna asystencja dla 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

Celem projektu jest: 
Zwiększenie samodzielności, 
rozwój predyspozycji do 
pełniejszego życia społecznego, 
wypracowanie nawyków 
radzenia z sytuacjami dnia 
codziennego, a także 
umożliwienie lub wspomaganie 
niezależnego życia 12 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w wieku od 12 do 
40 roku życia zamieszkujących 
na terenie powiatu 
jarosławskiego, przeworskiego 
lub lubaczowskiego

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie

39 000,00 zł

13 Praca w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej w 
Jarosławiu

Celem projektu jest 
podniesienie poziomu 
aktywności społecznej i 
zawodowej 18 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym 
(u których stwierdzono autyzm, 
upośledzenie umysłowe lub 
chorobę psychiczną) 
zamieszkujących na terenie 
powiatu jarosławskiego lub 
przeworskiego.

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

1 997 721,60 zł
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14 Mieszkanie wspierane w 
Jarosławiu - edycja II

Celem projektu jest zwiększenie 
dostępności usług społecznych 
w szczególności całodobowych 
usług opiekuńczych i usług 
świadczonych w lokalnej 
społeczności oraz aktywności 
społecznej 9 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
znacznym i głębokim z 
orzeczonym znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
zamieszkujących na terenie 
powiatu jarosławskiego lub 
przeworskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

1 961 005,20 zł

15 Dzienny Dom Pomocy w 
Jarosławiu - edycja II

Celem projektu jest zwiększenie 
dostępności usług społecznych 
w szczególności całodziennych 
usług opiekuńczych i 
świadczonych w lokalnej 
społeczności (w tym aktywizacji 
w sferze fizycznej, 
intelektualnej, społecznej) dla 
10 osób z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 
znacznym lub głębokim, z 
orzeczonym znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
zamieszkujących na terenie 
powiatu jarosławskiego, 
lubaczowskiego lub 
przeworskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

1 623 180,00 zł

16 Dzienny Dom Pomocy PSONI 
Koło w Jarosławiu

Celem projektu jest zwiększenie 
dostępności usług społecznych 
w szczególności całodziennych 
usług opiekuńczych i 
świadczonych w lokalnej 
społeczności (w tym aktywizacji 
w sferze fizycznej, 
intelektualnej, społecznej) dla 
20 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności, 
zamieszkujących na terenie 
powiatu jarosławskiego lub 
przeworskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

1 984 512,00 zł
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17 Mieszkanie treningowe 
PSONI Koło w Jarosławiu

Celem projektu jest zwiększenie 
dostępności usług społecznych 
w szczególności usług 
świadczonych w lokalnej 
społeczności oraz zwiększanie 
samodzielności i aktywności 
społecznej 30 osób  z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, chorobą 
psychiczną lub autyzmem - z 
orzeczonym znacznym lub 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności 
zamieszkujących na terenie 
powiatu jarosławskiego, 
przeworskiego lub 
lubaczowskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

1 999 776,00 zł

18 Ciastkarnia Zakładu 
Aktywności Zawodowej w 
Jarosławiu

Celem projektu jest 
podniesienie poziomu 
aktywności społecznej i 
zawodowej 8 osób z 
niepełnosprawnością w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym 
(u których stwierdzono autyzm, 
upośledzenie umysłowe lub 
chorobę psychiczną) 
zamieszkujących na terenie 
powiatu jarosławskiego lub 
przeworskiego.

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

1 569 422,40 zł

19 Mieszkanie treningowe w 
Jarosławiu

Celem projektu jest zwiększenie 
dostępności usług społecznych 
w szczególności usług 
świadczonych w lokalnej 
społeczności oraz zwiększanie 
samodzielności i aktywności 
społecznej 24 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności 
zamieszkujących na terenie 
powiatu jarosławskiego, 
przeworskiego lub 
lubaczowskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

1 313 147,49 zł

20 Zajęcia klubowe w WTZ Celem zadania jest wsparcie 
osób niepełnosprawnych w 
utrzymaniu samodzielności i 
niezależności w życiu 
społecznym i zawodowym 
poprzez prowadzenie przez 
warsztaty terapii zajęciowej 
zajęć klubowych jako 
zorganizowanej formy 
rehabilitacji

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 178 200,00 zł
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21 Powierzenie realizacji 
zadania w zakresie dowozu i 
sprawowania opieki w czasie 
dowozu dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Radymno do Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w 
Jarosławiu oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w 
Jarosławiu w okresie 2020 
roku

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Radymno 135 324,00 zł

22 Dowóz niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży do 
Ośrodka Rehabilitacyjno- 
Edukacyjno – 
Wychowawczego  w 
Jarosławiu

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Pawłosiów 33 000,00 zł

23 Zapewnienie dowozu i opieki 
niepełnosprawnych do 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w 
Jarosławiu

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Orły 12 405,00 zł

24 Dowóz uczniów 
niepełnosprawnych z terenu 
Miasta Leżajsk do 
Niepublicznej Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy 
w Jarosławiu oraz Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w 
Jarosławiu w roku 2020

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Miasto Leżajsk 20 675,00 zł

25 Dowóz osoby 
niepełnosprawnej z terenu 
Gminy Leżajsk 
do Niepublicznej Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy 
oraz Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w 
Jarosławiu w 2020 roku

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Leżajsk 24 810,00 zł

26 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Zarzecze do Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w 
Jarosławiu

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Zarzecze 26 313,00 zł

27 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Laszki do Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w 
Jarosławiu w roku 2020

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Laszki 43 417,00 zł
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28 Nauka, edukacja, oświata i 
wychowanie

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Zapewnienie niepełnosprawnym 
uczniom dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki

120 288,00 zł

29 Powierzenie realizacji 
zadania w zakresie dowozu 
i sprawowania opieki w 
czasie dowozu dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Żurawica do Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w 
Jarosławiu oraz Specjalnego 
Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Jarosławiu w okresie 
2020 roku

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Żurawica 24 810,00 zł

30 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Chłopice do Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego 
w Jarosławiu, Niepublicznej 
Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w 
Jarosławiu w 2020 roku

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Chłopice 63 903,00 zł

31 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Wiązownica 
do szkół/ośrodków 
w miejscowości Oleszyce 
i Jarosław

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Wiązownica 126 866,00 zł

32 Dowóz niepełnosprawnych 
uczniów z terenu Gminy 
Rokietnica do 
ośrodka/szkoły celem 
realizacji rocznego 
przygotowania 
przedszkolnego, obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki 
w roku 2020

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Rokietnica 67 662,00 zł

33 Powierzenie dowozu dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Jarosław 
do Ośrodka/Szkoły celem 
realizacji rocznego 
przygotowania 
przedszkolnego, obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki 
w 2020 roku

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Jarosław 209 267,00 zł
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34 Dowóz dziecka 
niepełnosprawnego z terenu 
Gminy Grodzisko Dolne do 
Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-
Wychowawczego w 
Jarosławiu

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Grodzisko Dolne 12 051,00 zł

35 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych do 
Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno- 
Wychowawczego w 
Jarosławiu w 2020 roku

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Miasto Jarosław 209 564,00 zł

36 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Adamówka 
do Ośrodków w Jarosławiu

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Adamówka 67 660,00 zł

37 Dowóz osoby 
niepełnosprawnej z terenu 
Miasta i Gminy Oleszyce 
do Ośrodka Rehabilitacyjno- 
Edukacyjno-
Wychowawczego w 
Oleszycach celem realizacji 
zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych 
zespołowych w roku 2020

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Miasto i Gmina Oleszyce 11 277,00 zł

38 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Narol do filii 
zamiejscowej w Oleszycach 
Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-
Wychowawczego w 
Jarosławiu

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Gmina Narol 13 532,00 zł

39 Zapewnienie uczniom 
niepełnosprawnym 
transportu i opieki w czasie 
przewozu do najbliższej 
szkoły podstawowej, 
gimnazjum lub ośrodka 
umożliwiającego realizację 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki dzieciom i 
młodzieży.

Zapewnienie 
niepełnosprawnym uczniom 
dowozu do placówek 
oświatowych celem realizacji 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki

Miasto Radymno 47 927,00 zł
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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)

40 Aktywni w ZAZ w Jarosławiu Celem głównym projektu jest 
podniesienie do grudnia 2022 r. 
poziomu aktywności społecznej 
i zawodowej 18 osób z 
niepełnosprawnością w stopniu
znacznym lub umiarkowanym 
(u których stwierdzono autyzm, 
upośledzenie umysłowe lub 
chorobę psychiczną) 
zamieszkujących na terenie 
powiatu
jarosławskiego, przeworskiego, 
przemyskiego lub Miasta 
Przemyśl.

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

3 974 739,34 zł

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

1 Prowadzenie treningów 
samodzielności w 
Mieszkaniu Treningowym 
PSONI Koło w Jarosławiu - II

Zwiększenie samodzielności, 
poprawa jakości życia 
młodzieży i dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w tym ze 
współistniejącymi wielorakimi 
niepełnosprawnościami (m.in. 
spektrum autyzmu, 
zachowaniami trudnymi), 
zapewnienie im możliwości 
maksymalnie niezależnego 
funkcjonowania, pozwalającego 
na pełniejsze uczestnictwo w 
życiu społecznym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

329 744,16 zł

2 Prowadzenie specjalistycznej 
rehabilitacji w Ośrodku 
Rehabilitacyjno - Edukacyjno 
- Wychowawczym im. 
K.Rajtar PSONI Koło w 
Jarosławiu - II

Poprawa jakości życia dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, ruchową, 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi poprzez 
zapewnienie warunków do 
optymalnego rozwoju w celu 
uzyskania maksymalnej 
sprawności i samodzielności, 
szczególnie w zakresie 
psychomotoryki

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

464 490,00 zł
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3 Kompleksowa rehabilitacja 
w Ośrodku Wczesnej 
Interwencji szansą na 
wszechstronny rozwój 
niepełnosprawnych dzieci

Poprawa jakości życia dziecka 
niepełnosprawnego poprzez 
wieloprofilowe wsparcie w 
pełnym wykorzystaniu 
indywidualnego potencjału 
rozwojowego, zapobieganie 
pogłębianiu się 
niepełnosprawności w rozwoju 
psychoruchowym, wyzwalanie 
aktywności społecznej, 
poznawczej, komunikacji oraz 
przygotowanie dziecka do 
współpracy w grupie i 
maksymalnego, jak to tylko 
możliwe samodzielnego 
funkcjonowania.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

362 555,68 zł

4 Asystencja osobista dla osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną

Zwiększenie samodzielności, 
rozwój predyspozycji do 
pełniejszego życia społecznego, 
wypracowanie nawyków 
radzenia z sytuacjami dnia 
codziennego, a także 
umożliwienie lub wspomaganie 
niezależnego życia osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w wieku od 12 do 
60 roku życia zamieszkujących 
na terenie powiatu 
jarosławskiego, przeworskiego 
lub lubaczowskiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

224 730,00 zł

5 Treningi samodzielności w 
Mieszkaniu Treningowym w 
Jarosławiu

Zwiększenie samodzielności, 
rozwój predyspozycji do 
pełniejszego życia społecznego, 
wypracowanie nawyków 
radzenia z sytuacjami dnia 
codziennego, a także 
umożliwienie lub wspomaganie 
niezależnego życia 24 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w wieku od 16 do 
50 roku życia zamieszkujących 
na terenie powiatu 
jarosławskiego lub 
przeworskiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

295 390,00 zł

6 Rehabilitacja 25 plus Zapewnienie absolwentom 
NSPP ciągłość oddziaływań 
terapeutycznych w zakresie 
utrzymania samodzielności i 
niezależności w życiu 
społecznym, a także w zakresie 
dotyczącym ich aktywności 
zawodowej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

30 000,00 zł

7 Rehabilitacja 25 plus Zapewnienie absolwentom 
OREW w Oleszycach ciągłość 
oddziaływań terapeutycznych w 
zakresie utrzymania 
samodzielności i niezależności 
w życiu społecznym, a także w 
zakresie dotyczącym ich 
aktywności zawodowej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

30 000,00 zł
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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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 OMNES Sp. z o.o. 180558490          
 

Wilsona 6a, 37-500 Jarosław 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu 4

2 Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie 1

3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie 1

8 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Zakup środków ochrony dla 
pracowników PSONI Koło w 
Jarosławiu tj. rękawiczek 
ochronnych, płynów do 
dezynfekcji, masek

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

55 188,00 zł

9 Usłysz głosy self-adwokatów Celem projektu jest zwiększenie 
samodzielności oraz zasobu 
umiejętności społecznych, które 
pozwolą na samodzielne 
występowanie w swoich 
sprawach i innych osób z 
niepełnosprawnościami u  
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną zamieszkujących 
na terenie powiatów: 
jarosławskiego, przeworskiego, 
lubaczowskiego i przemyskiego

Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

101 560,00 zł

10 Środki ochrony dla PSONI 
Koło w Jarosławiu

Zakup środków ochrony dla 
uczestników placówek oraz 
pracowników PSONI Koło w 
Jarosławiu tj. rękawiczek i 
płynów do dezynfekcji

Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

10 000,00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

organizacji

Mariusz Mituś - Przewodniczący 
Zarządu Koła 

Katarzyna Lepszy - 
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła

Data wypełnienia sprawozdania 2021-07-08
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