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I. Sprawy organizacyjne. Dane o KSON. Władze.
I. Sprawy organizacyjne. Dane o KSON. Władze.
Nazwa: KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Związek stowarzyszeń. Data założenia: 27.03.2001 r.
Status organizacji pożytku publicznego - postanowienie Sądu 8.03.2004 r.
Adres: 58-500 Jelenia Góra ul. Os. Robotnicze 47a
Telefon: (0-75) 75-242-54 Fax 75-231-83
Strona internetowa:
e-mail:

www.kson.pl

biuro@kson.pl

Data wpisu:

8.04.2002 r.

Nr KRS: 0000100516
Nr NIP:

611-24-47-442

Nr REGON: 231127859
1. Dane dotyczące członków Zarządu KSON:

Po wyborach dokonanych na 14 Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KSON w dniu
14.05.2010 r. Zarząd pracuje w składzie:
Prezes KSON
Stanisław Schubert
Zarząd KSON:
Wiceprezes ds. rehabilitacji leczniczej - Andrzej Broniszewski
Wiceprezes ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej - Waldemar Wiśniewski
Sekretarz - Monika Żak
Skarbnik – Anna Piotrowska
Członek - Ryszard Grek
Członek - Marek Dębski
Członek – Jan Zagrobelny
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2. Dane dotyczące członków Komisji Rewizyjnej KSON:

Po wyborach dokonanych na 7 Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KSON w dniu
19.05.2006 r., oraz zmianie na funkcji członka Komisji w dniu 14.05.2010, skład Komisji
Rewizyjnej liczy 3 osoby i aktualnie przedstawia się następująco:
Przewodnicząca - Maria Tarasewicz
Wiceprzewodniczący - Henryk Kosiński
Członek - Elżbieta Wardzała
3. Wykaz członków KSON:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób
prawnych. Zrzesza 39 członków, w tym:
- 12 organizacji rejestrowych
- 13 organizacji pozarządowych w tym: inwalidzkich jako członków wspierających
-

8 podmiotów prawnych jako członkowie wspierający

-

6 osób fizycznych jako członkowie wspierający
 Organizacje rejestrowe :
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Jeleniej Górze,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „MOST” w Leśnej,.
Fundacja „Animus” w Złotoryi
Jeleniogórskie Towarzystwo .Społeczno-Kulturalne w Jeleniej Górze
Stowarzyszenie Promocji Gospodarczej „Pogórze” w Jeleniej Górze
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo „Przyjaciele”
w Jeleniej Górze
Jeleniogórska Spółdzielnia Socjalna „Jesteśmy” w Jeleniej Górze
Stowarzyszenie Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego w Jeleniej Górze
Karkonoskie Stowarzyszenie Osób Laryngektomowanych w Jeleniej Górze
Stowarzyszenie Niedosłyszących „ Lira” w Jeleniej Górze,
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze
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 Członkami wspierającymi są organizacje pozarządowe działające w środowisku osób
niepełnosprawnych lub na ich rzecz oraz osoby prawne w tym zakłady pracy i osoby
fizyczne:
 Organizacje pozarządowe :
Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych - Koło Powiatowe w Jeleniej Górze
Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny w Jeleniej Górze
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa w Jeleniej
Górze
Stowarzyszenie Klub Ludzi Ciekawych Życia „PEGAZ” w Jeleniej Górze
Zespół Aktywności Społecznej na terenie Sobieszowa
Stowarzyszenie Osób Dializowanych w Jeleniej Górze
Stowarzyszenie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej w Jeleniej Górze
Stowarzyszenie Makrobiotyczne Biuro Porad Obywatelskich w Jeleniej Górze
 Osoby prawne:
Telewizja „Dami” w Jeleniej Górze
Szpital MSWiA w Jeleniej Górze
Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze
Firma „Lexpas” Sp.z o.o. w Poznaniu
Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Parafii Jana Ewangelisty i Apostoła w
Jeleniej Górze
Firma „EURO 90 TRAVEL” w Jeleniej Górze
Zakłady Pracy:

„Goldom” w Jeleniej Górze,PPH „WIREX” s.c. w Jeleniej

Górze,PPU „Proinval” w Jeleniej Górze,”SIMET” S.A. w Jeleniej Górze,SU „PIAST”
w Legnicy, (Oddział Terenowy w Jeleniej Górze),
Osoby fizyczne: Miłosz Kamiński, Ewa Knychas, Andrzej Grzelak, Krzysztof
Błażejczyk,

Ks. Prałat Henryk Bujok, Wojciech Grzybowski.

4

3. Przyjęcia, skreślenia:
W roku 2010 przyjęto na członka zwyczajnego :
Stowarzyszenie

Osób

Niepełnosprawnych

Intelektualnie

i

Ruchowo

„Przyjaciele”,
Jeleniogórską Spółdzielnię Socjalną „ Jesteśmy”.
Stowarzyszenie Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego,
Karkonoskie Stowarzyszenie Osób Laryngektomowanych ,
Stowarzyszenie Niedosłyszących „LIRA” w Jeleniej Górze,
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku.
4. Organami Sejmiku są:
 Walne Zebranie Członków. W roku 2010 odbyło się jedno Walne Zebrania w dniu
14.05.2010 r.
 Prezes KSON (od 19.05.2006 r.) - przewodniczy posiedzeniom Zarządu z prawem głosu.
 7 osobowy Zarząd , w tym 4 osobowe Prezydium: 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik
 3 osobowa Komisja Rewizyjna
Zarząd Sejmiku, obradował w roku 2010 na 8 posiedzeniach, podejmując decyzje w
sprawach bieżących działań programowych i gospodarczych. Na posiedzenia Zarządu
zapraszana była przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
5. Wykaz uchwał:

Data posiedzenia

Nr uchwały Wynik

Treść uchwały

głosowania
25.01.2010r.

1/01/Z/10

jednogłośnie Dotyczy: podjęcia decyzji o wznowieniu
prowadzenia działalności gospodarczej

25.01.2010r

2/01/Z/10

jednogłośnie Dotyczy :upoważnienia pana A.Broniszewskiego
v-ce Prezesa KSON do pełnej reprezentacji
Sejmiku

5

25.03.2010 r.

3/03/Z/10

jednogłośnie Dotyczy : akceptacji zawarcia umowy pożyczki z
PAFPiO

25.03.2010 r.

4/03/Z/10

jednogłośnie Dotyczy :przyjęcie w skład członków
zwyczajnych KSON Organizacje : Stow.
„Przyjaciele”, Sp-nia „Jesteśmy”, Tow.
Tłumaczy Języka Migowego „GEST”

25.03.2010 r

5/03/Z/10

jednogłośnie Dotyczy: przystąpienia KSON do Sp-ni Jesteśmy

25.03.2010

6/03/Z/10

jednogłośnie Dotyczy :zwołania Walnego Zebrania

10.05.2009

7/05/Z/10

jednogłośnie Dotyczy :zatwierdzenia materiałów
Na Walne Zebranie KSON

10.05.2010

8/05/Z/10

jednogłośnie Dotyczy :zatwierdzenie porządku i regulaminu
obrad na Walne Zebranie KSON

10.05.2010

9/05/Z/10

jednogłośnie Dotyczy :przyjęcie w poczet członków
wspierających organizacje :
Stow.Makrobiotyczne , Stow. W Cieniu Lipy
Czarnoleskiej, Stow. Osób Dializowanych.

10.05.2010

10/05/Z/10

jednogłośnie Dotyczy :wyrażenia zgody na sprzedaż maszyn
poligraficznych

18.05.2010

11/05/Z/10

jednogłośnie Dotyczy: ukonstytuowanie się Zarządu KSON
na lata 2010-2014

25.06.2010

12/06/Z/10

jednogłośnie Dotyczy:Przyjęcie w poczet członków
zwyczajnych Stow.Osób Laryngektomowanych

25.08.2010

13/08/Z/10

jednogłośnie Dotyczy:Przyjęcie w poczet członków Stow.
Niedosłyszących LIRA

25.08.2010

14/08/Z/10

jednogłośnie Dotyczy:Przyjęcie w poczet członków
wspierających Stow.Inwalidów Wzroku

19.10.2010

15/10/Z/10

jednogłośnie Dotyczy; Przyjęcie w poczet członków
zwyczajnych Stow.Inwalidów Wzroku

14.05.2010

1/05/W/10

jednogłośnie Dotyczy :zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i merytorycznego zarządu KSON za
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2009r.,
14.05.2010

2/05/W/10

jednogłośnie Dotyczy :udzielenia absolutorium Prezesowi
i Zarządowi KSON

14.05.2010

3/05/W/10

jednogłośnie Dotyczy :Wyboru Prezesa KSON Stanisława
Schuberta

14.05.2010

4/05/W/10

jednogłośnie Dotyczy: wyboru członka A. Broniszewskiego

14.05.2010

5/05/W/10

jednogłośnie Dotyczy : wyboru członka Zarządu Waldemara
Wiśniewskiego

14.05.2010

6/05/W/10

jednogłośnie Dotyczy :wyboru na członka Zarządu KSON
Annę Piotrowska

14.05.2010

7/05/W/10

jednogłośnie Dotyczy : wyboru członka Zarządu KSON
Monika Żak

14.05.2010

8/05/W/10

jednogłośnie Dotyczy: wyboru członka Zarządu KSON
Jana Zagrobelnego

14.05.2010

9/05/W/10

jednogłośnie Dotyczy:wyboru członka Zarządu KSON
Marka Dębskiego

14.05.2010

10/05/W/10 jednogłośnie Dotyczy: wyboru członka Zarządu KSON
Ryszarda Greka

14.05.2010

11/05/W/10 jednogłośnie Dotyczy: wyboru członka komisji Rewizyjnej
:Marii Tarasewicz, Henryka Kosińskiego i
Elżbiety Wardzały

14.05.2010

12/05/W/10 jednogłośnie Dotyczy: przyjęcie kierunków działań na 2010r.
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II. Sprawy merytoryczne. Misja.
1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.
Zakres działalności statutowej określony jest w statucie KSON.
Misją i celem działania Sejmiku jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze
zadań publicznych, do których należą:
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zarówno członków organizacji tworzących
Sejmik, jak i osób niezrzeszonych w żadnej organizacji inwalidzkiej, w tym:
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz jej promocja;
wspieranie działalności organizacji członkowskich oraz rzecznictwo ich interesów w
sprawach wspólnych;
rzecznictwo interesów niezrzeszonych osób niepełnosprawnych;
działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zwiększające jej perspektywy w
zakresie oświaty, wychowania, kultury, nauki i techniki, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu;
udział we wdrażaniu z innymi partnerami strategii i polityki Unii Europejskiej w zakresie
działań wymienionych w pkt. 1 i 2.
2. Inne działania w sferze zadań publicznych, w zakresie:
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu.
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działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarówno członków
organizacji tworzących Sejmik, jak i osób niezrzeszonych w żadnej organizacji, w tym
analizowania przyczyn wykluczenia społecznego głównie osób niepełnosprawnych i
starszych

Realizacja wyżej wymienionych zadań w 2010 r. odbywała się poprzez:
identyfikowanie problemów i potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w
tym osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań informacyjnych m.in. poprzez
przedsięwzięcia takie jak poprzez takie przedsięwzięcia jak: wydawanie biuletynu „TU I
TERAZ”, prowadzenie strony internetowej, funkcjonowanie

Punktu Informacyjnego,

realizacje programów Karkonoskiej Telewizji Integracyjnej i współpracę z mediami ;
prowadzenie usług pośrednictwa pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w tym m.in. osób niepełnosprawnych oraz dla pracodawców wyrażających chęć
zatrudniania tych osób - głównie na otwartym rynku pracy - poprzez funkcjonowanie
Agencji Pośrednictwa Pracy;
organizowanie i prowadzenie działalności integracyjnej, aktywizującej, terapeutycznej
oraz poradnictwa prawnego i działań samopomocowych poprzez organizację imprez
turystycznych, sportowych, integracyjnych i kulturalnych oraz zabezpieczenie bezpłatnej
pomocy prawnej;
pozyskiwanie wolontariuszy i organizowanie ich świadczeń;
wspieranie działań na rzecz ochrony zasady równości szans w społeczeństwie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym głównie osób niepełnosprawnych

i

przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji tych osób.
Wymienione zadania realizowane były przy współpracy z samorządem powiatowym i
wojewódzkim,

samorządem

Miasta

Jelenia

Góra,

samorządami

gmin

powiatu

jeleniogórskiego.
Podejmowane działania dotyczyły nie tylko członków KSON, ale w większości były
ukierunkowane na rzecz wielu tysięcy niezrzeszonych osób niepełnosprawnych, przez co Sejmik
stał się reprezentantem znacznej części tego środowiska. Sejmik działa w ich imieniu i na ich
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rzecz, funkcjonując jako organizacja parasolowa. Liczbę niepełnosprawnych mieszkańców
miasta i powiatu Jelenia Góra szacuje się na 25 tys. osób ( 17 % populacji). Zaledwie 13% z tej
grupy to członkowie związków i stowarzyszeń inwalidzkich. Każda z organizacji członkowskich
KSON realizuje swoje programy działania samodzielnie. Niniejsze sprawozdanie nie zawiera
informacji na temat realizacji tych działań.
Warto w tym miejscu dodać, że – wg. informacji jeleniogórskiego oddziału ZUS – ilość rento i
emerytobiorców określa się na ok. 40 tys. osób, co oznacza, że co czwarty mieszkaniec Ziemi
Jeleniogórskiej jest prawnie lub biologicznie niepełnosprawny.
2. Sprawy merytoryczne. Sposób realizacji zadań wraz z oceną.
Obszar miasta Jelenia Góra. Współpraca z Miastem Jelenia Góra.
Realizacja zadań odbywała się poprzez:
prowadzenie działalności informacyjnej dla osób niepełnosprawnych o działalności
urzędów i instytucji administracji rządowej i samorządowej;
wnioskowanie o usuwanie barier architektonicznych i społecznych;
interweniowanie w szczególnych przypadkach dotyczących indywidualnych i zbiorowych
problemów inwalidów;
inicjowanie i współorganizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych o
charakterze integracyjnym, wspierających aktywność osób niepełnosprawnych w tych
dziedzinach. KSON aktywnie występował o środki finansowe na realizację wielu
przedsięwzięć oraz imprez na rzecz osób niepełnosprawnych. Należy zaznaczyć, że w
roku 2010 KSON zdecydowanie utrzymał swoją rolę i znaczenie w gronie organizacji
pozarządowych i w kontaktach z administracją publiczną.
Sytuacja niepełnosprawnych w mieście, w tej części, za którą odpowiada samorząd nadal nie
poprawiła się. Mimo wielokrotnych monitów środowiska i Społecznego Rzecznika, ilość barier
architektonicznych nadal nie uległa zmianie. Dotyczy to głównie zaniechania oznakowania
poziomego uskoków na ciągach komunikacyjnych i sygnalizatorów na przejściach ulicznych,
których stan w wielu przypadkach zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców.
Sejmik prowadził poprzez wolontariuszy stały monitoring w zakresie usuwania barier. W roku
2010 przeprowadzono monitoringi w zakresie:
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 funkcjonowania sygnalizatorów na przejściach ulicznych z konkluzją, że sygnalizatory te
nadal, szczególnie na przejściach dwupasmowych ulic, nie spełniają właściwie swoich
funkcji, zagrażając bezpieczeństwu osób niewidomych i słabo widzących;
 poddano analizie prawidłowość wykorzystania niskopodłogowych autobusów. W efekcie
stwierdzono, że nadal często nie dojeżdżają one do krawężników i zatoczek, powodując
komplikacje w dostępności komunikacyjnej dla inwalidów ruchu, a nawet wypadki;
 poddano analizie komunikatory głosowe w autobusach z konkluzją, że nadal są one
wyciszane przez kierowców i niesłyszalne przez niepełnosprawnych.
W sprawach tych współpracujemy na bieżąco z MZK w Jeleniej Górze.
Pod kątem dostępności analizowaliśmy również placówki kultury, kościoły i inne obiekty
użyteczności publicznej, łącznie z Urzędem Miasta . Poddano analizie bezbarierowość placówek
oświaty na terenie miasta, z których większość - z wyjątkiem Kolegium Karkonoskiego,
Gimnazjum nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Śniadeckiego przy ul.
Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej nr 8 - posiada nadal bariery architektoniczne. Dysponujemy
również informacjami o dostępie do placówek służby zdrowia, w tym gabinetów
stomatologicznych z konkluzją, że większość obiektów jest

dostosowana do potrzeb osób

niepełnosprawnych. Placówki kulturalne w większości są nadal niedostępne dla osób
niepełnosprawnych, a dobry wyjątek stanowią: Kino Lot, JCK, Książnica Karkonoska i
Filharmonia Dolnośląska. Wszystkie obiekty sakralne, z wyjątkiem Kościoła św. Anny, dostępne
są dla osób niepełnosprawnych. Inne obiekty użyteczności publicznej ( m.in.sąd, prokuratura) są
niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Spośród obiektów turystycznych większość hoteli i
restauracji zainstalowała windy lub podjazdy, otwierając tym samym swoje usługi dla
niepełnosprawnych. Dotyczy to zmodernizowanych, starych obiektów i tych budowanych od
podstaw. Szkoda, że w tym aspekcie Miasto Jelenia Góra w dalszym ciągu nie zadbało
o zainstalowanie windy w odrestaurowanej Wieży Widokowej na Wzgórzu Krzywoustego, przez
co ta niewątpliwa atrakcja położona u wejścia do trasy spacerowej wzdłuż Bobru, jest zamknięta
dla inwalidów ruchu. Zwróciliśmy ponownie uwagę na fakt znacznego utrudnienia w dostępie
do usług medycznych mieszkańców miasta, w tym osób niepełnosprawnych. Dotyczy to
szczególnie

badań

i

zabiegów

specjalistycznych.

Czas

oczekiwania

na

konsultacje

specjalistyczne wynosi od 3 miesięcy do 1 roku, a w przypadku zabiegów operacyjnych np.
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w okulistyce do dwóch lat. W konkluzji, w dalszym ciągu, zgłaszamy pilną potrzebę
przeanalizowania dostępności jeleniogórzan do usług medycznych np. poprzez zwołanie na ten
temat posiedzenia Rady Miasta. Należy dodać, że w efekcie w/w działań i według scenariusza
uczestników warsztatów dziennikarskich organizowanych przez KSON powstał wyemitowany
w telewizji DAMI film, mówiący o dostępie osób niepełnosprawnych do placówek kultury i dóbr
turystycznych.
Przedstawiciel Sejmiku nadal nie znalazł się w składzie Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych

przy

Prezydencie

Miasta,

przez

co

część

środowiska

osób

niepełnosprawnych, nigdzie niezrzeszonych, a także niepełnosprawni zrzeszeni w 12
organizacjach pozarządowych wchodzących w skład Sejmiku, nie są w tym ważnym organie
doradczym Prezydenta reprezentowani. Mimo zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Programu
na rzecz osób niepełnosprawnych „Most”, który jest kontynuacją programu DOMINO II
i potrzebą kontynuacji zadań tam zapisanych - m.in. wydawanie Biuletynu „Tu i Teraz”
i prowadzenie „Centrum Informacji z Telefonem Zaufania” - w 2010 r. Sejmikowi nie przyznano
w ogóle środków na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Uwagi o środkach budżetowych przeznaczonych na realizację zadań:
W roku 2010 Urząd Miasta Jelenia Góra nie przekazał Sejmikowi żadnych środków z budżetu
miasta (ze środków PFRON na poziomie 60 % dofinansował realizację 2 imprez integracyjnych
na łączną kwotę 2780,00 zł). Zadania zostały rozliczone prawidłowo – zgodnie z zawartymi
umowami.
Obszar powiatu jeleniogórskiego. Współpraca ze Starostwem Powiatowym i gminami
powiatu jeleniogórskiego.

Od 2007 r. Sejmik ma swego

przedstawiciela w Społecznej Radzie do spraw osób

niepełnosprawnych przy Staroście Powiatowym. Kontynuowane było porozumienie zawarte
ze Związkiem Gmin Karkonoskich w sprawie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych na terenie gmin Ziemi Jeleniogórskiej. W problemy
wyrównywania szans niepełnosprawnych coraz częściej angażują się poszczególne gminy, a na
wyróżnienie zasługują : Mysłakowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba, Piechowice i Karpacz.
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W rozwiązywaniu istniejącego problemu barier architektonicznych, technicznych i mentalnych
pomagały niektóre parafie Diecezji Legnickiej.
Obszar województwa dolnośląskiego. Współpraca z Samorządem Wojewódzkim.
Przedstawiciel Sejmiku nadal zasiadał w składzie Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych wraz z trzema przedstawicielami powiatów. Oznacza to korzystną dla terenu
zmianę orientacji i większe niż dotychczas uwzględnienie w polityce Urzędu Marszałkowskiego
problemów środowisk niepełnosprawnych wsi i małych miasteczek.
Przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego uczestniczyli w spotkaniach
z niepełnosprawnymi w KSON, a szereg wspólnych przedsięwzięć finalizowano z sukcesem.
Takim przykładem było oficjalne otwarcie w 2010 r. pierwszej w Europie wysokogórskiej trasy
dla inwalidów ruchu i wzroku z Kopy do Równi pod Śnieżką i jej popularyzowanie.
Uwagi o środkach budżetowych przeznaczonych na realizację zadań:
W roku 2010

ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Dolnośląskiego

zrealizowano następujące zadania:
„Przez media do integracji!” w kwocie: 19 134,00
„Cykl działań warsztatowych i szkoleniowych służących aktywizacji społeczno-zawodowej oraz
poprawie funkcjonowania psychofizycznego osób niepełnosprawnych.” w kwocie : 39 795,54.
Zadania zostały rozliczone prawidłowo – zgodnie z zawartymi umowami.

III. Jednostki organizacyjne.
W KSON funkcjonuje:
Biuro Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej,
którym jest Prezes KSON – Stanisław Schubert. Biuro w roku 2010 obsługiwała
wolontariuszka:Anna Piotrowska. Ilość interwencji Społecznego Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej – 87, z których większość udało się załatwić
pozytywnie, po przeprowadzonych rozmowach z odpowiednimi służbami jednostek
samorządu terytorialnego, instytucjami, pracodawcami. Większość z tych spraw wynikała
z braku możliwości dotarcia do informacji przez zainteresowane osoby niepełnosprawne.
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Często też spotykano zbędne wydłużenie czasu załatwiania spraw przez urzędników.
W sprawach szczególnie trudnych wspierały nas media, a głównie tygodnik „Jelonka”,
w ramach interwencji dziennikarskich. W 2010 do Biura Rzecznika trafiały najczęściej
przypadki skarg na orzecznictwo rentowe, pracodawców, wspólnoty mieszkaniowe
i bariery architektoniczne.
Biuro KSON z zadaniem zabezpieczenia działalności administracyjno-finansowej
i informacyjnej KSON, a w tym zabezpieczenia funkcjonowania Punktu Informacyjnego.
Biuro obsługiwały wolontariuszki: Anna Piotrowska, Elżbieta Czajkowska, Elżbieta
Schubert, Urszula Ragucka, Małgorzata Zdanowicz, Krystyna Ogrodnik – Turakiewicz i
Monika Żak.

W ramach prac Biura prowadzona była

codzienna obsługa osób

niepełnosprawnych: udzielano m.in. porad z zakresu prawa oraz przepisów regulujących
pomoc państwa osobom niepełnosprawnym i innych z zakresu pomocy w pokonywaniu
barier organizacyjnych, architektonicznych i psychologicznych. Bezpłatnych porad
prawnych udzielali prawnicy: Jacek Siejka, Bartosz Nowak i Marek Nałęcz-Socha. Biuro
czynne było przez 5 dni w tygodniu w godzinach 10:00-15:00. Interesantów obsługiwano
w formie stacjonarnej, a także zdalnej – telefon, e-mail. Biuro współpracowało
z psychologiem. Najwięcej problemów w funkcjonowaniu Biura stwarzało pełne
zabezpieczenie bieżącej działalności tj. opłat za rozmowy telefoniczne, usługi
internetowe, pocztowe, materiały biurowe oraz czynności związanych z zarządzaniem
budynkiem

(przeglądy,

zabezpieczenie

budynku,

bieżące

usuwanie

usterek,

dokumentacja, itp.) i funkcjonowaniem księgowości. KSON choć jest organizacją
pozarządową i nie zatrudnia pracowników to musi spełniać wszystkie funkcje zakładu
pracy.

Określone

działania

realizują

wolontariusze,

bezpłatnie.

Porozumienia

wolontaryjne oparte są na zasadzie dobrowolności. Obsługa ta generowała wysokie
koszty, których przez 2 kolejne lata nikt, a szczególnie Prezydent miasta nie refundował.

W 2010 roku Biuro udzieliło 818 porad, w tym w zakresie:
o

prawa - 261,

o informacji o sprzęcie rehabilitacyjnym, szkoleniowym, możliwości udziału
w szkoleniach, warsztatach itp. - 231
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o prawa pracy i możliwości zatrudnienia - 42
o informacji o przysługujących ulgach, uprawnieniach - 51
o pomocy w sprawach mieszkaniowych – 95,
o pomocy w usuwaniu barier architektonicznych i organizacyjnych – 45,
o informacji o turnusach rehabilitacyjnych – 10
o porad psychologa – 12
o innych - 71
Biuro KSON, oprócz ww. czynności aktywnie uczestniczyło w realizacji i rozliczeniu
programów dofinansowanych przez PFRON, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta ( ze
środków PFRON) . W ramach tych programów:
o

wydawano biuletyn informacyjny „TU i TERAZ”, w kwocie 38952,00

o

zorganizowano imprezy integracyjne na kwotę 2780,00

o

przeprowadzono 1 edycję warsztatów: psychologicznych, grupowego poradnictwa
zawodowego dla osób poszukujących pracy, szkolenia dla osób niewidomych
i niedowidzących (w zakresie: nauki czynności dnia codziennego i posługiwania
się

sprzętem

rehabilitacyjnym,

szkolenia

komputerowego)

oraz

laryngektomowanych z nauki mowy zastępczej, w kwocie 39795,54. W zadaniu
wzięło łącznie udział 36 osób niepełnosprawnych z miasta Jelenia Góra , powiatu
jeleniogórskiego i 4 innych powiatów, na kwotę 39 795,54.
o zrealizowano 1 edycję zadania „ Przez media do integracji!” w kwocie 19451,93 –
w ramach realizacji zadania powstał na antenie TV „Dami” cykl audycji pn.
” Karkonoska Telewizja Integracyjna”
W 2009 r. rozpoczęto, a w 2010 sfinalizowano realizację projektu „ Karkonosze
otwarte dla wszystkich”, którego celem było stworzenie warunków dla powstania
i rozwoju bezbarierowego uczestniczenia w ruchu turystycznym osób o różnych
stopniach i formach niepełnosprawności w obszarze Karkonoszy po stronie polskiej
i

czeskiej.

Dodatkowym

celem

było

zmotywowanie

gestorów

turystyki

do podniesienia jakości i rozszerzenia oferty usług dla osób wykluczonych
z aktywnego uczestnictwa w ruchu turystycznym. Realizacja projektu stworzyła też
podstawy rozwojowego partnerstwa, którego celem jest wymiana doświadczeń
w zakresie bezbarierowego ruchu turystycznego w sąsiednich krajach. Projekt
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„Karkonosze dla wszystkich” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Partner: Czeski No Limits
Wartość projektu:30 504,00 zł.
Agencja Pośrednictwa Pracy: prowadzona była w roku 2010 przez wolontariuszkę
Monikę Żak, Elżbietę Schubert i Annę Piotrowską. Mimo złożonego wniosku
aplikacyjnego ( POKL EFS) nie otrzymaliśmy dofinansowania na funkcjonowanie
Agencji. Od września działalność Agencji dofinansowana była z darowizny pozyskanej
od Fundacji KGHM.

W związku

z brakiem środków finansowych na zatrudnienie

profesjonalnej kadry ( doradcy zawodowi) w 2010 r. działania Agencji miały głównie
charakter interwencyjny, ograniczający się do usług z zakresu indywidualnego
pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy oraz pracodawców
wyrażających chęć zatrudniania tych osób ( zob. tabela poniżej). W ramach
funkcjonowania Agencji Pośrednictwa Pracy

można było skorzystać z biblioteczki

zawierającej informacje nt. rynku pracy niepełnosprawnych, w tym m.in. uprawnień
pracowników

niepełnosprawnych,

ulg

i

innych

korzyści

dla

pracodawców

zatrudniających tę grupę społeczną.

Wyszczególnienie
indywidualne pośrednictwo pracy –

Ilość osób
65

osoby niepełnosprawne
indywidualne pośrednictwo pracy –

42

pracodawcy
osoby zatrudnione dzięki współpracy
z Agencją
osoby zatrudnione dzięki współpracy
z Agencją w ciągu ostatnich 4 lat
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48

Biuletyn Informacyjny „Niepełnosprawni Tu i Teraz”
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W 2010 roku wydaliśmy 6 numerów Biuletynu Informacyjnego Niepełnosprawni Tu i TERAZ
w formacie A-4, o objętości 24 stron na papierze offsetowym, o nakładzie 3000 egzemplarzy,
częściowo powiększonym drukiem w celu ułatwienia czytania osobom niedowidzącym. Zadanie
to zrealizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Działajmy Razem – TRIANON PL
w Cieszynie, co wpłynęło nie tylko na integrację środowiska
ale umożliwia również prezentowanie działalności

osób niepełnosprawnych,

stowarzyszeń osób niepełnosprawnych,

urzędów i instytucji pracujących na rzecz lub zobowiązanych do udzielania im pomocy nie tylko
z zakresu życia codziennego, ale również dotyczących wypoczynku i godnego spędzania czasu
wolnego na terenie miasta Jelenia Góra i subregionu jeleniogórskiego oraz miasta Cieszyn
i powiatu cieszyńskiego. Podstawowym zadaniem strategicznym realizacji Biuletynu było
podnoszenie poziomu wiedzy osób niepełnosprawnych oraz całego społeczeństwa na temat praw
niepełnosprawnych, wyrównywania ich szans, zabezpieczanie ich potrzeb, stwarzania
możliwości angażowania się w życie społeczne i zawodowe. Ważnym elementem było również
udzielanie porad – na łamach naszego miesięcznika – z dziedziny prawa i zasad załatwiania
różnego typu spraw istotnych dla niepełnosprawnych oraz porad z dziedziny medycyny.
W ramach Akcji „Masz głos - masz wybór” w okresie kampanii wyborczej poruszaliśmy sprawę
konieczności obecności przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych w radzie Miasta.
Sporo miejsca poświęciliśmy też sprawom otwierania gór dla osób niepełnosprawnych – dotyczy
to zarówno obszaru Kotliny Jeleniogórskiej wraz z otaczającymi ją górami jak też zasięgu
oddziaływania naszego Partnera . Na łamach Biuletynu prezentowaliśmy też sylwetki osób
niepełnosprawnych, ich osiągnięcia oraz działania na rzecz tworzenia
Poruszaliśmy również tematykę dotyczącą

stowarzyszeń.

dzieci niepełnosprawnych. Artykuły

prezentowane na łamach naszej gazety przyczyniły się do poprawy wizerunku osób
niepełnosprawnych. Kolportaż Biuletynu prowadzony był w oparciu o szczegółowy
rozdzielnik kierowany do samorządów miast i gmin, or ganizacji pozarządowych, parafii,
placówek służby zdrowia ( w tym aptek), placówek oświatowych i bibliotek , dzięki
czemu gazeta docierała do ponad 10000 czytelników. Zadanie to realizowaliśmy
ze środków zewnętrznych pozostających w dyspozycji PFR ON, pozyskanych przez
wolontariuszy KSON. Zadanie zostało rozliczone prawidłowo – zgodnie z zawartą umową.
Witryna internetowa - www.kson.pl. W 2010 r. redagowana przez wolontariusza
Eugeniusza Gronostaja przy współudział korespondentów, m.in. uczestników warsztatów
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dziennikarskich. Funkcjonowanie witryny internetowej było w 2010 r. finansowane
ze środków własnych KSON. Z obserwacji wynika, że witryna cieszy się dużym
zainteresowaniem i jest uznawana za jedną z przodujących witryn dla osób
niepełnosprawnych w Polsce. Zgłaszano też wiele pomysłów na jej rozbudowę.
Świetlica Integracyjna. W 2010 r. funkcjonowanie świetlicy zabezpieczali przede
wszystkim

członkowie

Stowarzyszenia

Osób

Niepełnosprawnych

Ruchowo

i Intelektualnie „Przyjaciele” i to głównie oni organizowali liczne spotkania
okolicznościowo-integracyjne. Świetlica służyła także jako miejsce spotkań konferencji
organizowanych przez poszczególne organizacje członkowskie.
W listopadzie 2009 r. ( m.in. w związku z ogłoszeniem roku 2010 Rokiem Walki
z Wykluczeniem Społecznym) rozpoczęto działania na rzecz powstania Karkonoskiego
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, którego nadrzędnym celem jest zapobieganie
wykluczeniu społecznemu m.in. osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywizację społecznozawodową. Środki finansowe na ten cel pozyskano w 2010 r. w formie darowizny z Fundacji
KGHM (34 370,00). Dzięki tym środkom możliwe jest współfinansowanie funkcjonowania
Agencji Pośrednictwa Pracy, Punktu Informacyjnego, Świetlicy Integracyjnej oraz wsparcie
instytucjonalne dla organizacji członkowskich (m.in. w zakresie doradztwa prawno –
księgowego) do sierpnia 2011 r.

IV. Rehabilitacja zawodowa i społeczna

1. Rehabilitacja zawodowa.
Formy działalności:
Pośrednictwo pracy i informacja zawodowa
W 2010 roku KSON zajmował się rehabilitacją zawodową w zakresie pośrednictwa pracy
i informacji zawodowej w ramach prowadzonej Agencji Pośrednictwa Pracy, Punktu Informacji
oraz na łamach wydawanego Biuletynu Informacyjnego i strony internetowej www.kson.pl.
Istotą tego działania jest reorientacja zawodowa i kojarzenie pracodawców z niepełnosprawnymi
pracobiorcami.
Poradnictwo zawodowe
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W roku 2010 zorganizowano warsztaty grupowego poradnictwa zawodowego z elementami
grupy wsparcia dla osób poszukujących pracy ( 12 osób)
Wolontariat
Wolontariat jest formą rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych współpracuje z 40 osobową grupą wolontariuszy, z czego 33 wolontariuszy
na zasadzie podpisanego porozumienia.

Większość wolontariuszy to właśnie osoby

niepełnosprawne. Dla niektórych wolontariat jest tylko „formą przejściową” do uzyskania
zatrudnienia, dla innych zaś stanowi możliwość samorealizacji, powrotu do jakiejkolwiek
aktywności życiowej po przebytych wypadkach i chorobach. Wszyscy jednak poświęcają swój
czas, umiejętności i wiedzę aby służyć innym. Z drugiej strony sami mogą nabyć nowe
umiejętności, korzystając ze wszystkich możliwości, jakie daje współpraca z organizacją
pozarządową (bezpłatne szkolenia i konferencje, udział w projektach itp.). Właściwie, gdy mówi
się o niewątpliwych sukcesach Sejmiku w różnych dziedzinach życia osób niepełnosprawnych
nie można zapomnieć o ludziach, którzy z potrzeby serca pomagają innym. Za to Wam - Drodzy
wolontariusze Sejmiku, wszystkim razem i każdemu z osobna - serdecznie dziękujemy!
Należy w tym momencie dodać, że budzi nasze zastrzeżenia sposób , jakim przy współudziale
Prezydenta Miasta wyłoniono i nagrodzono Wolontariuszy Roku. Nie do zaakceptowania jest
również sposób „ rozdawnictwa” wyróżnień za działalność wolontaryjną, bez opinii i konsultacji
oraz wyróżnienie osób, które otrzymywały wynagrodzenie za pracę przy pominięciu
autentycznych wolontariuszy. Zwracamy również uwagę na fakt instrumentalnego traktowania
organizacji pozarządowych i działalności społecznej przez Urząd poprzedniego Prezydenta,
czemu niejednokrotnie organizacje te sprzeciwiały się.
Kursy, warsztaty
W 2010 roku odbywały się kursy języka migowego, w trakcie których przeszkolono 50 osób.
Kursy sfinansowano z wpłat własnych uczestników. Działalność tę, rozpoczętą przez Sejmik,
przejęło Stowarzyszenie Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „Gest”, które jest
organizacją rejestrową zrzeszoną w KSON. Łącznie od 2006 przeszkolono łącznie ponad 500
tłumaczy języka migowego.
KSON był organizatorem warsztatów psychologicznych, poradnictwa zawodowego, szkoleń dla
osób niewidomych i niedowidzących oraz laryngektomowanych. W warsztatach tych wzięło
udział 36 osób o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności.
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2. Rehabilitacja społeczna.
Organizacja imprez :
W roku 2010 przy współudziale organizacji wchodzących w skład Sejmiku zorganizowano lub
współorganizowano szereg imprez.
W celu podniesienia aktywności społecznej osób niepełnosprawnych zorganizowano:
 10 wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla około 120 osób
oraz następujące imprezy integracyjne:
 Spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych, uczestniczyło ok. 100 osób – spotkanie
odbyło się na zaproszenie nowego Prezydenta Miasta i odbyło się w Sali Ratusza Urzedu
Miasta
 10 Jubileuszowe Opłatkowe Spotkanie Liturgiczne Osób Niepełnosprawnych w kościele
św. Erazma i Pankracego dla ponad 300 osób
 V Opłatek Diecezjalny w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty dla ponad 500 osób
 Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa – udział wzięło ok. 200 osób
3. Inne działania i inicjatywy KSON
Sejmik od 5 lat aktywnie uczestniczy w akcji Fundacji Batorego i Szkoły Liderów pod nazwą
„Masz Głos - masz Wybór”. Sejmik w ramach Karkonoskiej Koalicji Organizacji
Pozarządowych uczestniczył

w 2010 r. w dwóch otwartych debatach z prezydentem miasta

i jednej debacie z kandydatami na ten urząd, w której wzięło udział ok. 400 mieszkańców. Ta
forma budowania społeczeństwa obywatelskiego, zdaniem organizatorów, cieszy się dużą
popularnością wśród mieszkańców miasta i warta jest kontynuacji.
Uwagi końcowe
Rok 2010 był kolejnym trudnym rokiem dla Sejmiku. Wiązało się to przede wszystkim z siedzibą
przy ul. Grabowskiego, w której z uwagi na zaległości wobec PEC ( ok. 50 tys. zł.) okres
jesienny spędziliśmy, pracując w zimnie. Dopiero w m-cu grudniu przenieśliśmy się do nowej
siedziby przy ul os. Robotnicze 47 a. Mimo wcześniejszych przyrzeczeń ówczesnego Prezydenta,
że nowa siedziba zostanie wyremontowana i przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
oddano nam obiekt wymagający remontu i dużych nakładów finansowych. Remont ten wykonali
wolontariusze KSON, zaś materiały na jego wykonanie pochodziły od zaprzyjaźnionych
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przedsiębiorców i innych ludzi dobrej woli. Także samo przeniesienie się z Grabowskiego
do nowej siedziby wzięli na siebie wolontariusze i w tym miejscu wyróżnienie i podziękowania
należą się: Ani

Piotrowskiej, Eli Schubert, Jankowi Zagrobelnemu i Stowarzyszeniu

„Przyjaciele”, Andrzejowi Piotrowskiemu, Markowi Nałęcz-Socha, Bartoszowi Nowakowi,
Andrzejowi Wójcikowi i Leszkowi Gańskiemu.W chwili obecnej swoja siedzibę przy
os.Robotniczym 47a ma 12 organizacji, które prowadzą swoją działalność w 3 pokojach. Nadal
nie ma decyzji , co do przydzielenia pokojów, które są puste. Nadal też część pomieszczeń
wymaga remontu, jak i budynek, który jest spękany. Nie wykonano też podjazdu dla osób
poruszających się na wózkach i nie wykonano adaptacji toalety.
Należy również zwrócić uwagę na problemy nowopowstających organizacji, które m.in. w
procesie rejestracji napotykają na szereg problemów. Z założonych i współdziałających z
Sejmikiem organizacji, status organizacji rejestrowych uzyskały: Karkonoskie Stowarzyszenie
Osób

Laryngektomowanych,

Stowarzyszenie

Niedosłyszących

„Lira”,

Jeleniogórskie

Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku, Stowarzyszenie Tłumaczy i Wykładowców Języka
Migowego.
Ww. organizacje przystąpiły do Sejmiku jako członkowie zwyczajni.

V. Kierunki działań na 2011 r.
Oceniając realizację przyjętych w 2010 działań należy stwierdzić, że niestety nie udało się
pozyskać stabilnych źródeł dofinansowania na rok 2011. W 2010 złożono wnioski na:
Punkt Informacyjny – wniosek złożony do Urzędu Miasta: dofinansowania nie przyznano
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – wniosek złożony do PFRON:
dofinansowania nie przyznano
Karkonoskie Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – wniosek
złożono do EFS, dofinansowania nie przyznano
Biuletyn Informacyjny Tu i Teraz – wniosek złożony do PFRON, przyznano
dofinansowanie na okres od czerwca do grudnia 2010 r.
Wniosek do Fundacji KGHM – Karkonoskie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych
– przyznano darowiznę w kwocie 34 370,00 , umowa do sierpnia 2011
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Zapewnienie stabilności finansowej KSON:
Bez stałego zasilania ze źródeł zewnętrznych Sejmik nie ma szans na prowadzenie swojej misji
wśród mieszkańców subregionu jeleniogórskiego, a szczególnie na realizację takich zadań jak:
Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność informacyjna
Inne formy rehabilitacji społecznej i zawodowej, a w tym prowadzenie Agencji
Pośrednictwa Pracy
W 2011 Sejmik podjął starania mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na
rok 2011 ( i lata następne) poprzez zgłoszenie ofert na:
Karkonoskie Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – wniosek
złożony do EFS POKL
Biuletyn Informacyjny „ Tu i Teraz” – wniosek złożony do PFRON
Karkonoskie Integracyjne Internetowe Radio – wniosek złożony do PO FIO
Warsztaty poradnictwa zawodowego i treningu pracy – wniosek złożony do Urzędu
Marszałkowskiego
Karkonoska Telewizja Integracyjna – wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego
Karkonoskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – wniosek w przygotowaniu,
zostanie złożony do POKL EFS w maju 2011
Punkt Informacji społeczno-zawodowej – wniosek w przygotowaniu, zostanie złożony do
Urzędu Miasta w maju 2011

Kierunki działań mających na celu poprawę istniejącej sytuacji powinny sprowadzać się również
do:
poszukiwaniu oszczędności, głównie w kosztach ogrzewania budynku i kosztach energii
elektrycznej i innych,
wsparcia instytucjonalnego dla nowopowstających organizacji
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kontynuowania akcji „ otwierania gór”
kontynuowania wypracowywania metod współpracy i integracji z innymi organizacjami
pozarządowymi
monitorowania podziału środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań na
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla osób niepełnosprawnych i starszych przy
współpracy z JTBS
kontynuowania zbiórek 1% oraz starania o pozyskiwanie innych darowizn

VI. Inne informacje
1.
Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.09.2008 Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych został wykreślony z Rejestru Przedsiębiorców.
2.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i
budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez Sejmik w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
Ogółem przychody – 233 202,88 PLN w tym:
Działalność operacyjna, działalność gospodarcza i pozostała:
Przychód z wynajmu – 12 209,20
Pozostałe odpłatności – statutowe – 7193,36
Pozostałe przychody – 9264,03
Pozostałe przychody operacyjne – darowizny i dotacje:
Dotacje celowe – 32302,99
Darowizny z 1% - 24504,75
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W roku 2010 zebraliśmy z 1 % łącznie 24 504, 75 z czego zgodnie z wolą Darczyńców
przekazaliśmy w całości odpowiednie kwoty wspomagając chorych i niepełnosprawnych:
Beata Palczak z Bolkowa - 11,340,85 zł,
Marek Sociński - 1,121,40 zł,
Aleksandra Bańka - 7,253,30 zł,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych MOST w Leśnej - 578,10 zł,
na działalność statutową KSON (głównie na tzw. "wkład własny" wymagany w
projektach) - 4,211,10 zł
W ten sposób udowadniamy, że pieniądze Darczyńców skierowane zostały do osób rzeczywiście
potrzebujących. Łącznie deklaracje wpłat złożyło 291 osób, którym w ten sposób jeszcze raz
dziękujemy.

Darowizny pozostałe – 48 499,40
3.
Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych – 176 126,25
b) administrację (opłaty eksploatacyjne, opłaty telefoniczne, pocztowe, biuro rachunkowe,
ubezpieczenia, ochrona budynku, materiały biurowe

itp.) - 56 930, 57 (czyli 4744,21 zł.

Miesięcznie)
c) działalność gospodarczą – 0,00
d) pozostałe koszty – 6568,00
4.
dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w Organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - 0
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Organizację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - 0
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c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów Organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - 0
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło:
działalność statutowa – 76 811,00
działalność gospodarcza – 0
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek - 0
f) kwoty zgromadzone na rachunkach bankowych, stan na koniec roku: 3908,19 zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - 0
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie - 0
i) nabytych pozostałych środkach trwałych -0
j) wartości aktywów i zobowiązań Sejmiku ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
Wartość aktywów – 92 558, 89 PLN, z tego aktywa trwałe – 25 106,55 PLN, aktywa obrotowe –
67 452, 34 PLN.
Wartość zobowiązań – 113 186,74 PLN, w tym: zobowiązania krótkoterminowe – 112 186, 74,
zobowiązania długoterminowe – 0,00, rozliczenia międzyokresowe – 1000,00.
5.
dane o działalności zleconej Sejmikowi przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności:

środki pochodzące ze źródeł publicznych: 74 491,10 w tym: z budżetu państwa i budżetu gminy
– 74 491,10
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6.
informacja o rozliczeniach Sejmiku z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Na dzień 31.12.2010 roku z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych:
- zobowiązania i należności wynosiły 1188,13 PLN,
Sejmik składał jako:
- podatnik deklaracje podatku od towarów i usług VAT-7, należność na dzień 31.12.2010 – 0,00
oraz zeznanie o podatku dochodowym od osób prawnych CIT-8, należność na dzień 31.12.2010
– 0,00
7.
przeprowadzone kontrole w okresie rozliczeniowym 2010:
Kontrola Konserwatora Zabytków z udziałem Straży Pożarnej i Policji i Nadzoru Budowlanego
w zakresie prawidłowości zabezpieczenia budynku ( siedziby Sejmiku) – zaleceń pokontrolnych
nie wydano.

Sporządziła: Monika Żak – sekretarz

Za Zarząd:

Stanisław Schubert – prezes
Anna Piotrowska – skarbnik
Jelenia Góra, 30.04.2011
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