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1. OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „MIŁOSIERDZIE BOŻE” Z SIEDZIBĄ W 
MIKOŁOWIE 43-190, UL. GLIWICKA 366 

ŚLĄSKIE MIKOŁOWSKI

MIKOŁÓW MIKOŁÓW

POLSKA ŚLĄSKIE

MIKOŁOWSKI MIKOŁÓW

GLIWICKA 366

MIKOŁÓW 43-190 MIKOŁÓW

6 3 5 1 8 3 1 2 6 7 0 0 0 0 5 6 6 9 0 2

POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH8 7 3 0 Z
POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH8 8 1 0 Z
PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA8 6 2 1 Z
PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA8 6 2 2 Z
UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)0 1 5 0 Z
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Poszczególne składniki bilansowe wyceniane są:
• środki trwałe - w cenach nabycia pomniejszonych o odliczony VAT dla zakupionych środków 
trwałych, w wartości netto wynikającej z umów leasingu dla leasingowanych środków trwałych  
lub WNiP, w wartości wynikającej z aktów notarialnych dla otrzymanych w darowiźnie środków 
trwałych lub WNiP;
• biologiczne aktywa trwałe – inwentarz żywy wyceniany jest w cenach zakupu, jeśli dokonano 
zakupu inwentarza z rynku zewnętrznego  lub dla inwentarza z własnej produkcji w cenach 
sprzedaży netto obliczonych na pdst. notowań zawartych w biuletynie informacyjne 
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, przygotowane przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącym skupu mięsa zgodnie z wagą i wiekiem zwierzęcia, 
• środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
• zapasy - w cenach nabycia bądź średnich cenach skupu dla wytworzonych w własnym 
zakresie produktów;
• biologiczne aktywa obrotowe – wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z osiągniętą wagą i 
wiekiem, gdy wycena dotyczy zwierzęcia, w cenach sprzedaży netto obliczonych na pdst. 
notowań zawartych w biuletynie informacyjne Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 
Rynkowej, przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącym skupu 
mięsa lub zbóż,
• należności i zobowiązaniach – w kwocie wymaganej zapłaty;
• inwestycje krótkoterminowe - w wartości nominalnej znajdującej się w kasie bądź na 
rachunku bankowym, potwierdzonej inwentaryzacją;
• krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - w wartości kosztów przypadających na 
kolejny rok i wynikających z faktur;
• kapitał podstawowy – w wartości nominalnej;
• kapitał zapasowy – w wysokości osiągniętej nadwyżki przychodów nad kosztami, które 
przeznaczane są na działalność statutową jednostki;
• rezerwy na zobowiązania – w wysokości naliczonych nagród jubileuszowych, przy założeniu 
3% wzrostu wynagrodzeń, stopy dyskontowej oraz wskaźnika rotacji;
• kredyty i pożyczki w wysokości wymagającej spłaty;
• fundusze specjalne – w wysokości niewydatkowanych środków na określone cele wynikające 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu aktywności zawodowej
• rozliczenia międzyokresowe pasywne – w wysokości dofinansowania na zakup środków 
trwałych bądź darowizn środków trwałych;
• amortyzacja –naliczana jest metodą liniową zgodnie ze stawkami obowiązującymi w ustawie 
o podatku dochodowym od osób prawnych. 
• Wszelkie zobowiązania i należności między jednostkami są wyłączane
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RZiS sporządzany jest w wersji porównawczej. Do ustalenia łącznego wyniku finansowego za 
2019 roku dokonano wyłączeń: wzajemnych należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o 
podobnym charakterze; przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między 
jednostką a jej zakładami; wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz 
jednostki, zawarty w aktywach ośrodka i zakładów.
Jednostka tworzy i wykazuje wyłącznie rezerwy na nagrody jubileuszowe. 
W związku z tym, że działalność Ośrodka oraz Zakładów Aktywności Zawodowej, skierowana 
jest przede wszystkim na osoby niepełnosprawne w wyniku finansowym jednostki, 
dofinansowania wynagrodzeń z PFRON i innych źródeł wykazywane są w podstawowej 
działalności operacyjnej.

Przychody z wyceny i przekwalifikowania inwentarza żywego ujmowane są w zmianie stanu 
produktów jednostki. 
Ujawnione w pasywach bilansu rozliczenia międzyokresowe rozlicza się proporcjonalnie do 
naliczonej amortyzacji.
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Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie sporządzane jest w zakresie: bilansu, RZiS, RPP oraz ZZwK zgodnie z zał. Nr 1 
Ustawy o rachunkowości.
Jednostka nie sporządza sprawozdania zarządu, jednak sporządza roczne sprawozdanie 
merytoryczne ze swojej działalności, które zgodnie z Ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie podlega publikacji.
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Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. 
Gliwicka 366 utworzony został w celu udzielenia wszechstronnej pomocy potrzebującym osobą 
niepełnosprawnym i ich rodzinom. Pomoc ta jest udzielana poprzez komórki organizacyjne 
funkcjonujące na terenie Ośrodka tj.
- Dom Pomocy Społecznej,
- Dom Pomocy Społecznej A,
- Warsztat Terapii Zajęciowej,
- NZOZ Ośrodek Miłosierdzie Boże,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,

Ośrodek posiada samodzielnie rozliczające się jednostki  i sporządza łączne sprawozdanie 
finansowe dla:
• Ośrodka Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie - Borowej Wsi, 
działającym po nr NIP: 6351831267; 
• Ośrodka Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Zakład Aktywności Zawodowej,  
działającym po nr NIP: 63516870008;
• Ośrodka Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Zakład Aktywności Zawodowej 
„Grill”, działającym po nr NIP: 6351832887;
Ośrodek działa jako organizacja pożytku publicznego oraz prowadzi księgi zgodnie z ustawą o 
rachunkowości. Jest wpisany do rejestru stowarzyszeń w KRS.
Ośrodek wykazuje leasingowane środki trwałe w swoich księgach rachunkowych. Tworzy 
rezerwy wyłącznie na nagrody jubileuszowe. Nie tworzy rezerw i aktywów na podatek 
odroczony, ponieważ całość osiągniętych zysków z działalności gospodarczej przeznacza na 
działalność statutową. 
W 2019 roku nie tworzył odpisów aktualizacyjnych, ponieważ nie wystąpiły przesłanki do ich 
utworzenia. 
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31.12.2020

2020 2019
14 867 429,34 15 239 045,98

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

14 867 429,34 15 239 045,98

14 829 415,88 15 201 032,52

3 008 539,84 3 008 539,84

9 764 910,05 10 038 461,50

952 274,42 911 576,78

842 782,13 947 902,23

260 909,44 294 552,17

38 013,46 38 013,46

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2020
8 329 334,94 7 401 841,89

1 828 232,43 1 828 232,43

5 604 689,46 3 662 532,78

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

896 413,05 1 911 076,68

0,00 0,00

11 578 562,49 11 592 313,57

340 131,97 366 351,87

0,00 0,00

340 131,97 366 351,87

330 422,94 313 645,30

9 709,03 52 706,57

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

32 998,80 0,00

0,00 0,00

32 998,80 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

32 998,80 0,00

zł

1. OŚRODEK DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „MIŁOSIERDZIE 
BOŻE” Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE 43-190, 
UL. GLIWICKA 366 

0,00 0,00

0,00 0,00

2019
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0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 040 468,09

132 342,93

64 159,45

3 666,30

64 517,18
0,00

0,00

225 761,97

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

225 761,97

144 017,96

144 017,96
0,00

0,00

1 097 688,50

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975 447,97

0,00

0,00

28 850,33

66 070,64

66 070,64
0,00

0,00

0,00

2 695,39

0,00

877 831,61
122 240,53

10 107 743,22

0,00

10 107 743,22

9 646 864,65
460 878,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 755 109,48

123 127,11

51 864,67

2 272,49

68 989,95
0,00

0,00

307 272,69

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

307 272,69

71 690,69

71 690,69
0,00

0,00

843 874,48

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

737 547,03

0,00

0,00

0,00

100 050,53

100 050,53
0,00

0,00

0,00

94 970,89

0,00

542 525,61
106 327,45

10 382 087,22

0,00

10 382 087,22

9 937 698,30
444 388,92
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78 840,92

2 903,09
0,00

4 635 842,19

4 635 842,19

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

4 635 842,19

4 635 842,19

0,00
0,00

0,00

46 521,00

0,00

0,00

19 907 897,43 19 907 897,43

233 422,96

2 159,04
0,00

3 247 573,83

3 247 573,83

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3 247 573,83

3 247 573,83

0,00
0,00

0,00

77 135,85

0,00

0,00

18 994 155,46 18 994 155,46
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01.01.2020 - 31.12.2020

2020
17 291 729,58

0,00
17 299 555,69

-7 826,11

0,00
0,00

17 212 692,52
843 188,09

3 212 002,90
1 489 167,02

55 082,81
0,00

9 318 666,12
2 192 298,66

102 286,92
0,00

79 037,06
862 873,40

19 813,01
0,00
0,00

50 108,31
0,00
0,00

50 108,31
891 802,15

8 785,81
0,00
0,00

8 785,81
0,00
0,00

0,00
0,00

4 174,91
4 174,44

0,00
0,00

0,00
0,47

0,00

0,00

896 413,05
0,00
0,00

896 413,05

2019
17 310 802,29

0,00
17 314 771,88

-3 969,59

0,00
0,00

15 914 130,50
518 951,93

2 971 521,71
1 891 243,81

46 743,18
0,00

8 469 277,43
1 929 491,07

86 901,37
0,00

1 396 671,79
728 712,02

47 978,55
0,00
0,00

271 259,97
0,00
0,00

271 259,97
1 854 123,84

57 462,68
0,00
0,00

57 462,68
0,00
0,00

0,00
0,00

509,84
509,84

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 911 076,68
0,00
0,00

1 911 076,68

zł

inne 0,00 0,00

1. OŚRODEK DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„MIŁOSIERDZIE BOŻE” Z 
SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE 
43-190, UL. GLIWICKA 366 

870 582,89 804 522,31

843 060,39 680 733,47

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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01.01.2020 - 31.12.2020

2020

5 446 183,86

0,00
0,00

5 446 183,86

1 828 232,43

0,00
0,00

inne 0,00
inne 0,00
inne 0,00

0,00

inne 0,00
inne 0,00
inne 0,00

1 828 232,43

3 662 532,78

1 942 156,68
1 955 195,87

inne 0,00
inne 0,00
inne 0,00

13 039,19

inne 0,00
inne 0,00
inne 0,00

5 604 689,46

0,00
1 955 195,87

0,00

13 039,19

0,00

0,00
0,00

inne 0,00
inne 0,00
inne 0,00

0,00

zł

inne 0,00
inne 0,00
inne 0,00

0,00

2019

5 446 183,86

0,00
0,00

5 446 183,86

1 828 232,43

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 828 232,43

3 648 725,43

13 807,35
90 030,58

0,00
0,00
0,00

76 223,23

0,00
0,00
0,00

3 662 532,78

0,00
90 030,58

0,00

76 223,23

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1. OŚRODEK DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„MIŁOSIERDZIE BOŻE” Z 
SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE 
43-190, UL. GLIWICKA 366 

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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0,00

0,00
0,00

inne 0,00
inne 0,00
inne 0,00

0,00
inne 0,00
inne 0,00
inne 0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

inne 0,00
inne 0,00
inne 0,00

0,00
inne 0,00
inne 0,00
inne 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

inne 0,00
inne 0,00
inne 0,00

0,00
inne 0,00
inne 0,00
inne 0,00

0,00
0,00

896 413,05

896 413,05
0,00
0,00

8 329 334,94

8 329 334,94

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 911 076,68

1 911 076,68
0,00
0,00

7 401 841,89

7 401 841,89

0,00 0,00

0,00 0,00
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zł

2020 2019

896 413,05
869 988,16
843 188,09

0,00
0,00
0,00

-26 219,90
-9 215,82
81 510,72

256 043,69
-243 729,15

-31 589,47
1 766 401,21

19 813,01
19 813,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

373 559,99
373 559,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-353 746,98

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

24 385,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24 385,87
0,00
0,00

-24 385,87
1 388 268,36
1 388 268,36

0,00
3 247 573,83
4 635 842,19

0,00

1 911 076,68
875 386,35
518 951,93

0,00
0,00
0,00

44 228,74
-29 553,94
56 482,91

163 171,12
173 296,48
-51 190,89

2 786 463,03

225 443,27
225 443,27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

886 019,81
886 019,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-660 576,54

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

14 803,00
0,00
0,00
0,00

14 803,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-14 803,00
2 111 083,49
2 082 171,17

0,00
1 165 402,66
3 276 486,15

0,00

01.01.2020 - 31.12.2020

1. OŚRODEK DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„MIŁOSIERDZIE BOŻE” Z 
SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE 43-190, 
UL. GLIWICKA 366 
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1 911 076,68

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 459,38 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10 011 073,38

0,00

1 911 076,68

9 948 091,44 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 065,66 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9 948 091,44

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

informacjadodatkowa
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 1 

INFORMACJA DODATKOWA  

 

Ośrodek Miłosierdzie Boże 

Miłosierdzie Boże 

43-190 Mikołów ul. Gliwicka 366 

 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 
 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

wykaz udziałów i akcji: 

1 środki trwałe  

 
Grunty w tym 

prawo 

wieczystego 

użytkowania 

gruntów

Budynki lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej

Urządzenia 

techniczne, 

maszyny

Środki 

transportu

Inne środki 

trwałe

Środki trwałe 

w budowie

Zaliczki na 

środki 

trwałe w 

budowie

Razem

 Wartość brutto na początek okresu 3 008 539,84 11 523 183,84 1 601 280,54 2 074 924,94 928 130,19 38 013,46 0,00 19 174 072,81

 Zwiększenia, w tym: 0,00 34 501,00 173 821,14 224 926,65 56 546,20 0,00 0,00 489 794,99

 –  nabycie 0,00 34 501,00 173 821,14 224 926,65 56 546,20 0,00 0,00 489 794,99

 –  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 –  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Zmniejszenia, w tym:(-) 0,00 0,00 -7 000,00 -2 460,00 -67 302,59 0,00 0,00 -76 762,59

 –  likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 500,00 0,00 0,00 -37 500,00

 –  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 802,59 0,00 0,00 -29 802,59

 –  sprzedaż 0,00 0,00 -7 000,00 -2 460,00 0,00 0,00 0,00 -9 460,00

 –  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 –  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Wartość brutto na koniec okresu 3 008 539,84 11 557 684,84 1 768 101,68 2 297 391,59 917 373,80 38 013,46 0,00 19 587 105,21

 Umorzenie na początek okresu 0,00 1 484 722,34 689 703,76 1 127 022,71 633 578,02 0,00 0,00 3 935 026,83

 Umorzenia bieżące - zwiększenia 0,00 308 052,45 133 123,50 330 046,75 71 965,39 0,00 0,00 843 188,09

 Zmniejszenia, w tym:(-) 0,00 0,00 -7 000,00 -2 460,00 -49 079,05 0,00 0,00 -58 539,05

 –  likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 500,00 0,00 0,00 -37 500,00

 –  sprzedaż 0,00 0,00 -7 000,00 -2 460,00 0,00 0,00 0,00 -9 460,00

 –  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 –  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 579,05 0,00 0,00 -11 579,05

 Umorzenie na koniec okresu 0,00 1 792 774,79 815 827,26 1 454 609,46 656 464,36 0,00 0,00 4 719 675,87

 Wartość księgowa netto na początek okresu 3 008 539,84 10 038 461,50 911 576,78 947 902,23 294 552,17 38 013,46 0,00 15 239 045,98

 Odpis aktualizujący na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu 

odpisu aktualizującego 
3 008 539,84 10 038 461,50 911 576,78 947 902,23 294 552,17 38 013,46 0,00 15 239 045,98

 Wartość księgowa netto na koniec okresu 3 008 539,84 9 764 910,05 952 274,42 842 782,13 260 909,44 38 013,46 0,00 14 867 429,34

 Odpis aktualizujący na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu 

odpisu aktualizującego 
3 008 539,84 9 764 910,05 952 274,42 842 782,13 260 909,44 38 013,46 0,00 14 867 429,34

 Stopień zużycia od wartości początkowej (%) 0,00% 84,49% 53,86% 36,68% 28,44% 100,00% 0,00% 75,90%  
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2    
wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości. 

  

Koszty prac 
rozwojowych 

Wartość firmy 
Koncesje, patenty, 

licencje 
Oprogramowanie 

komputerów 
Inne wartości 

niematerialne i prawne 
Zaliczki na wartości 

niematerialne i prawne 
Razem 

Wartość brutto na początek 
okresu 0,00 0,00 0,00 

4240,00 
 
 

0,00 0,00 
4240,00 

 

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  nabycie nabycie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne prinne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
0 
 

–  likwidacja 0,00 0,00 0,00 
0 
 

0,00 0,00 
0 
 

–  sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
–  aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość brutto na koniec 
okresu 

0,00 0,00 0,00 4240 0 0,00 4240,00 

Umorzenia na początek 
okresu 

0,00 0,00 0,00 4240 0,00 0,,00 
4240 

 

amortyzacja bieżąca - 
zwiększenia 

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
0,00 

 

zmniejszenia umorzenia z 
tytułu: 

0,00 0,00 0,00 
0 
 

0,00 0,00 
0,00 

 
 

–  likwidacja 0,00 0,00 0,00 
0 
 

0,00 0,00 
0,00 

 

–  sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Umorzenie na koniec 

okresu 
0,00 0,00 0,00 4240 0,00 0,,00 

4240 
 

Wartość księgowa netto na 
początek okresu 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

Wartość księgowa netto na 
koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

 
 

 
 
 

3. Ostatnią inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono na dzień przejęcia majątku 2017.11.30 
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4. Propozycje podziału zysku/straty bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej: 

propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie 896 413,05 złotych 

 

- przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego 

 

 

 
 

5. Informacje o stanie rezerw: 
                     zł. i gr. 

Wyszczególnienie rezerw 
Wartość na 

początek roku 
Zwiększenia Zmniejszenia: 

Wartość na koniec 
roku 

Rezerwy razem, z tego: 
366 351,87 

42997,54 

16777,64 

 
340 131,97 

1.z tyt. odroczonego podatku   dochodowego 0 0,00 0,00 0 

2. na świadczenia emerytalne i podobne: 

366 351,87 42997,54 

16777,64 
 
 340 131,97 

- długoterminowe 
313 645,30   

 16777,64 
 330 422,94 

- krótkoterminowe 52 706,57 42997,54 
  9 709,03 

3. na pewne lub w dużym stopniu         
prawdopodobne  zobowiązania 

0,00 0,00 0,00  

- długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. pozostałe: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

W roku sprawozdawczym utworzono rezerwy na nagrody jubileuszowe w kwocie  340 131,97 zl 
 
Rezerwy te wyliczono zgodnie zasadami opisanymi w biuletynie „Rachunkowości” nr 11/2004.  
 

 

6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość aktywów 

 
W roku sprawozdawczym 2020  nie  dokonano odpisy aktualizacyjnych wartości  aktywów 

 

7. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie 

okresu ich odpisywania 

Nie wystąpiły powyższe zdarzenia  

 

8. wartość gruntów użytkowanych wieczyście; 

 

Nie posiada użytkowanych wieczyście gruntów 

 

9. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 
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Ośrodek użytkuje samochód volkswagen caddy w ramach umowy leasingu operacyjnego. Wartość 

przedmiotu zgodnie z umowa to 116235,00 zl brutto 

 

10. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych 

 

Nie posiada  takich aktywów 

 

11. dane o odpisach aktualizujących wartość należności 

Nie dokonano odpisów 

 

12. dane o strukturze własności kapitału podstawowego 

 

Kapitał podstawowy w całości jest własnością Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie 

Boże 

 

13. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 

 

  Stan początkowy Zwiększenie Zmniejszenie Stan końcowy 

Kapitał podstawowy 

1 828 232,43     1 828 232,43 

Kapitał zapasowy 

3 662 532,78 1 942 156,68   5 604 689,46 

KAPITAŁ 

JEDNOSTKI 

5 490 765,21 1 942 156,68 

  

7 432 921,89 

 

 
 

14. Podział zobowiązań według okresów powstania  
 

 Zobowiązania długoterminowe 

 
Zobowiązanie finansowe – 0,00 zł 
 

Od 1 do 3 lat Od 3 do 5 lat Powyżej 5 lat 

32 998,80 
 

0,00 0,00 

 
 
 

 Zobowiązania krótkoterminowe 
 

Specyfikacja Kwota 
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Kredyty i pożyczki 
0,00 

 

Z tytułu dostaw i usług 
- spłata do 12 miesięcy 
- spłata powyżej 12 miesięcy 

66 070,64 
66 070,64 

 

Z tytułu podatków, ubezpieczeń 
2 695,39 

 

Z tytułu leasingu, finansowe 
28 850,33 

 

Inne  

- w tym kaucje i depozyty mieszkańców 

877 831,61 
877 831,61 

 

fundusze specjalne 
122 240,53 

 

RAZEM 
1 097 688,50 

 
 

 
 

15. Specyfikacja należności 
 

 

Specyfikacja Kwota 

Z tytułu dostaw i usług 
- spłata do 12 miesięcy 
- spłata powyżej 12 miesięcy  

144 017,96 
144 017,96 

 

 

Z tytułu podatków, ubezpieczeń, dotacji 

 

78 840,92 
 

 

inne 
2 903,09 

 

RAZEM 
 

225 761,97 
 

 
16. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 

 

Wyszczególnienie Wartość na 31.01.2019 Wartość na 31.12.2020 

Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów 77 135,85 46 521,00 

- krótkoterminowe 
77 135,85 46 521,00 

Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0 0 

- długoterminowe 0,00 0,00 

Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów 10 382 087,22 10 107 743,22 

- krótkoterminowe 444 388,92 460 878,57 

- długoterminowe 9 937 698,30 9 646 864,65 
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17. Wykaz zabezpieczeń na majątku  jednostki (ze wskazaniem rodzaju): 
 

Jednostka nie posiada 
 
 

18. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także 
wekslowych): 

 
 

Rodzaj zobowiązań , gwarancji, poręczeń 

 

Stan (wartość) na: 
 

początek roku 

 

koniec roku 
 

Zobowiązania warunkowe ogółem 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

z tego: 

 

    z tytułu: 1/ Udzielone gwarancje 

 

 

                  2/ Weksle 

 

 

                  3/ Kaucje, wadia 

  

 

                  4/ pozostałe 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

0,00 
0,00 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

0,00 
0,00 

 

 

0,00 

 

19. Wykaz składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości 

godziwej 
 

Nie posiada  takich aktywów 

 

20. Struktura rzeczowa przychodów statutowych 

 
1. Dotacje Statutowe 

 

Dotacja NFZ 
1 253 772,47 

Dotacja WTZ 1 263 873,15 
Dotacja ŚDS 433 218,00 
Dotacja DPS 2 230 893,00 
Dotacja DPS A 1 172 654,00 
1% PODATKU 47 587,60 

Urząd Marszałkowski 1 969 961,58 

RAZEM 8 371 959,80 
 
 
 
 
 

2. Pozostałe przychody statutowe 
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Przychody ze sprzedaży wyrobów 414 924,28 

Przychody ze sprzedaży usług 35 523,57 

Odpłatności za pobyt w ośrodku 5 736 019,49 

Refundacja SOD 1 157 262,91 

Darowizny osoby prawne 75871,43 

Darowizny osoby fizyczne 248 333,48 

PFRON inne 6 231,13 

Odszkodowanie 65 899,34 

Inna działalność statutowa 85 369,56 

Rozliczenie Międzyokresowe przychodu 447 766,14 

Zwrot media 41 913,28 

pozostałe 24379,4400 

Rozwiazanie rezerw 1 588,86 

Przychody  Agencji  Restruk.i Mod Rolnictwa 172 837,91 

Zwrot podatku akcyzowego 7 495,07 

ROPS KATOWICE 406 180,00 

Zmiana stanu produktów -7826,110 

RAZEM  8 919 769,78 
 
 
  

21. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym: 

 

Nie wystąpiły powyższe zdarzenia  
 

22. Porównanie wielkości kosztów rodzajowych działalności statutowej (roku 2019 do 2020) 
 
           

B. Koszty działalności statutowej 2019 2020 Zmiana 

   I. Wartości sprzedanych towarów i materiałów               0,00 0,00 0,00 
  II. Zużycie materiałów i energii                            2 971 521,71  3 212 002,90  -   240 481,19     
 III. Usługi obce                                             

1 891 243,81  1 489 167,02      402 076,79     
  IV. Podatki i opłaty                                        

46 743,18  55 082,81  -      8 339,63     
   V. Wynagrodzenia                                           8 469 277,43 9 318 666,12 -   849 388,69 
  VI. Świadczenia na rzecz pracowników                        1 929 491,07 2 192 298,66 -   262 807,59 
 VII. Amortyzacja                                             518 951,93  843 188,09  -   324 236,16     
VIII. Pozostałe                                               607 269,06  102 286,92      504 982,14     
Razem          16 434 498,19          17 212 692,52     -   778 194,33     
 

 
23. Stan środków pieniężnych 
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Wyszczególnienie 
Stan na 

początek roku koniec roku 

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem z tego: 
3 247 573,83 4 635 842,19 

1/ środki pieniężne w kasie  
44 468,57 41 490,56 

2/ środki pieniężne rachunkach bankowych 3 203 105,26 4 594 351,63 
 

 
24. Stan środków pieniężnych na rachunku VAT 

 

Wyszczególnienie 
Stan na 

początek roku koniec roku 

środki na rachunku bankowym Vat 
0,00 0,00 

 
 

25. Zatrudnienie  
 
Na dzień 31.12.2020 zatrudnienie w osobach 242 w przeliczeniu na etaty 206,40 
 
 

26. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych  
 

Specyfikacja Wartość 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
19813,01 

 
 

Darowizny Caritas 
          843 060,39     

 

RAZEM           862 873,40     

 
 
 

27. Specyfikacja kosztów finansowych  
 

Specyfikacja Wartość 

Odsetki 
4174,44 

 

Pozostałe 0,47 

RAZEM 
4174,91 

 

  
 

28. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych  

utworzone rezerwy 16 777,64 

odsetki 58,23 

pozostale 792,48 

Wzajemne wyłączenia 32479,96 

RAZEM 50 108,31 
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29. Specyfikacja przychodów finansowych  

 

Specyfikacja Wartość 

Odsetki uzyskane 
8785,81 

 

RAZEM 
            8785,81 

 
 

 
   30. Objaśnienia do Rachunku Przepływów Pieniężnych: 
 
 

            Przepływy Pieniężne sporządzono jako suma pozycji wynikających z przepływów poszczególnych 

zakładów Ośrodka. 

Dodatkowe objaśnienia do przepływów pieniężnych sporządzonych w roku 2019: 

  

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 

  

  

Zmiana stanu wynikająca z 
sumowania pozycji w poszczególnych 
zakładach. 132 091,12 

  

Korekta o wielkość, która nie 
powoduje zmiany środków 
pieniężnych, a jest wynikiem 
rozliczenia pomiędzy zakładami 
ośrodka sfinansowanymi ze środków 
ZFA 31 080,00 

  Razem zmiana stanu zobowiązań 163 171,12 

 
Inne korekty  

 
Wykazano saldo -51190,89. Na kwotę ta składa 

darowizna otrzymanego samochodu 22000,00. 

Wzrost wartości aktywów trwałych inwentarza 

żywego w następstwie przeważenia 18070,52, 

darowizna inwentarza 1550,04. Wartość ta 

stanowi tez różnica pomiędzy LT a sprzedażą 

zespołu gazowego 9 570,33  

 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych  

 

Wykazano saldo 225 443,27 które odpowiada 

wpływom uzyskanym z sprzedaży środków 

trwałych. Stanowi to:  

Sprzedaż Ośrodek gruntu-1459,22 akt 

notarialny  

Przeniesie Ośrodek własności węzła gazowego 
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na PGNIG- 191463,72  

Sprzedaż traktora ZAZ BW 32520,33 fv 

92/2019  
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych  

 

Wykazano saldo 886 019,81 które odpowiada 

wartością nabytych środków trwałych:  

Ośrodek – grunt 1458,22 akt notarialny  

Ośrodek – usg 62000,00 nr 1/2019/12  

Ośrodek – autobus 281 670,00 nr F/007/12/19  

Ośrodek – sprzęt rehabilitacyjny 65640,00 nr 

02/12/2019  

ZAZ - traktor 318564,00 – nr 

FA/G/0002912019  

ZAZ schladzik mleka 20 800,00 – nr 

FA/000009/2019/INW  

ZAZ schladzik mleka 6130,88 – nr F5/09/2019  

ZAZ inwentarz 9345,79 - RR 0002/19  

ZAZ przeważenie inwentarz - 18070,52  

Grill- sprzęt Kuchnia - 34 686,00 – fv 

1915/08/19  

Grill – sprzęt kuchnia –61183,52 fv- 

2016/PL/08/2019 piec  

Grill – sprzęt kuchenny - 6 464,88- fv 

2016/PL/08/2019 obieraczka  

 

 

 

Ośrodek - 410768,22 

ZAZ BW - 372917,19 

GRILL - 102 334,40 

                    RAZEM - 886 019,81 

 

 

 

Spłaty kredytów i pożyczek  
 

Wykazano saldo 14803,00 które odpowiada 

wartością spłaconej do końca pożyczki z 

WFOSiGW  

 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego  
 

Wykazano saldo 28912,32 które odpowiada 

wartością spłaconych rat z umowy leasingu:  

Ośrodek - 8 783,91  

Zaz BW - 20128,41  

 

 

 

                - Dodatkowe objaśnienia do przepływów rok 2020: 

                Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 
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 Zmiana stanu wynikająca z sumowania 

pozycji w poszczególnych zakładach. 

221 043,69 

 

 Korekta o wielkość, która nie powoduje 

zmiany środków pieniężnych, a jest 

wynikiem rozliczenia pomiędzy zakładami 

ośrodka sfinansowanymi ze środków ZFA 

35000,00 

 Razem zmiana stanu zobowiązań 256 043,69 

 

                 Pozostałe objaśnienia do przepływów: 

Inne korekty 

Wykazano saldo -31 589,47.   wartości 

aktywów trwałych inwentarza żywego w 

następstwie przeważenia -14870,20 

Przychód z sprzedaży Sr trwałych -19813,01 

Pozostałe - 3093,74  

 

Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 
 

Wykazano saldo 19831,01 które odpowiada 

wpływom uzyskanym z sprzedaży środków 

trwałych. Stanowi to: 

Sprzedaż Ośrodek: 

Samochód Ducato 18000,00 FV 603/10/20 

Aparat USG – 1000,00 FV 118/02/20 

 ZAZ BW: 

Maszyna Owijarka 813,01 FV 141/2020 

 

Nabycie wartości niematerialnych 
i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 

Wykazano saldo 373 559,99 które odpowiada 

wartością nabytych środków trwałych: 

Ośrodek: 

Samochód Ducato -  108691,65 fv 

10/001/00581  

Sprzęt medyczny  17900,00 nr fv 74/2020 

Sprzęt medyczny  12200,00 nr fv 75/2020 

Sprzęt medyczny  12200,00 nr fv 76/2020 

Sprzęt medyczny  12200,00 nr fv 77/2020 

Piec do wypalania 11000,00 fv 229/20 

Sprzęt medyczny  5076,00 nr fv 99/2020 

  

ZAZ: 

 Rozrzutnik – 100000,00 – nr 

FA/G/000348/2020 

          przeważenie inwentarz – 14 870,20 

Grill: 

Domek handlowy - 34 501 – fv 11/2020 

sprzęt kuchnny –3821,14  fv 785/09/2020 

Prasownica – 12200,00- fv 2580/11/20 

Pralnico-wirówka -28900, 00 fv 2580/11/20 
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Razem 

Ośrodek - 179267,65 

ZAZ BW - 114870,20 

GRILL - 79 422,14 

RAZEM - 373 559,99 

 

 

Płatności zobowiązań z tytułu 

umów leasingu finansowego 

 

Wykazano saldo 24 385,87 które odpowiada 

wartością spłaconych rat z umowy leasingu: 

  

Zaz BW - 24 385,87 

 

 

 

 

 

   31. Poniesione nakłady na środki trwałe w budowie w 2020 roku w tym na ochronę środowiska.  

 

 Jednostka w roku 2020 nie poniosła nakładów na budowę środków trwałych. Z racji epidemii Covii prace 

projektowe związane z budowa nowego budynku pralni znacznie zwolniły. Przewidujemy, ze w roku 2021 

prace projektowe zostaną ukończone.  

 

32. Planowane nakłady na środki trwałe w budowie w 2021 roku w tym na ochronę środowiska.  

 

Jednostka oczekuje na rozpatrzenie złożonego NFOSIGW wniosku na ocieplenie ścian zewnętrznych 

 

33. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 

              Jednostka nie otrzymała żadnej pomocy w ramach tarcz Covidowych 

 

34.  Ogólny uzyskany dochód z jednostek wchodzących w skład sprawozdania łącznego, Osób 

zarządzających i nadzorujących jednostkę. 
 

Ogólny dochód Ośrodka w rozbiciu na podmioty wygląda następująco: 

 

OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 708 598,43 

ZAZ BW 114 913,67     

ZAZ GRILL 107 900,95 

wylaczenia wzajemne -35000,00 

OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAK 
CALOSC. PODMIOT KRS 00000566902 896 413,05 

 

Tak znacząco wielki dodatni wynik finansowy Ośrodka spowodowany jest wygraniem i otrzymaniem 

darowizn spożywczych z CARITAS Archidiecezji Katowickiej w kwocie -           843 060,39    zloty 

 

34. Wynagrodzenia łączne wypłacone i należne za rok obrotowy osobom  kierownictwa Ośrodka : 286 531,85 zł  

  Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za rok obrotowy : 10.500 zł netto  
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  Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za rok obrotowy za inne usługi : nie występuje. 
 

35. Organ zarządzającym podmiotem prawnym: 
 
Dariusz Latos- dyrektor 
Damian Stefański – zastępca dyrektora 
Kierownicy jednostek działających w strukturach Ośrodka: 
Justyna Mol – kierownik ZAZ Borowa Wieś 
Anna Skop – kierownik ZAZ Grill 

     
36.  Informacje podsumowujące 

  

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia zagrażające 

kontynuowaniu działalności jednostki. Sprawozdanie sporządzono, więc z założeniem, że działalność będzie 

kontynuowana w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego. 

  

W związku z faktem, że nie występują żadne okoliczności, które to mogłyby wskazywać o istnieniu niepewności, 

co dalszej kontynuacji działalności, w sprawozdaniu finansowym nie wykazano żadnych korekt z tego tytułu. 

 
Sporządziła 
Janina Żydek          Zatwierdził 

Dariusz Latos 
Damian Stefański 

 



Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu osoba podpisująca

2021-05-06 14:48:31 Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
JANINA ANNA ŻYDEK

2021-05-06 14:52:22 Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
Damian Stefański

2021-05-06 14:55:17 Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
Dariusz Latos
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Narodowy Instytut
Wolności - Centrum

Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

za rok 2020

* Formularz należy wypełnić w języku polskim;
+ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
+  Wtrakcie 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

1. Nazwa organizacji WSI

2021-06-21

OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE W MIKOŁOWIE - BOROWEJ

2. Adres siedziby i dane POLSKA

kontaktowe
Kraj Województwo ŚLĄSKIE Powiat MIKOŁOWSKI

Gmina MIKOŁÓW Ulica UL. GLIWICKA Nr domu 366 Nr lokalu

Miejscowość MIKOŁÓW Kod pocztowy 43-190 Poczta MIKOŁÓW Nr telefonu 32-238-60-21

Nr faksu 32-238-60-21 E-mail dstefanskiQ© borowa-wies.pl Strona www www.osrodek.borowa-wies.pl

rewizyjnej

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym  |2015-07-15

4, Data uzyskania statusu organizacji pożytku 2015-07-15
publicznego

5. Numer REGON 24313757000000 6. Numer KRS 0000566902

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

7. Skład organu zarządzającego organizacji Dariusz Latos dyrektor TAK

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji Damian Stefański z-ca dyrektora TAK

pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

. 2 Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

5 ! AS
Władysław Bochenek Przewodniczący komisji TAK

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji rewizyjnej
łnionej Ślnych członkó k li lubhda przez poszczególnych członków organu kontroli lu Gabriel Kost Członek komisji TAK

rewizyjnej

Andrzej Sznajder Członek komisji TAK

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-21

Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-06-21

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina MIKOŁÓW

Powiat MIKOŁOWSKI

Ulica UL. GLIWICKA Nr domu 366 Nr lokalu 

Miejscowość MIKOŁÓW Kod pocztowy 43-190 Poczta MIKOŁÓW Nr telefonu 32-238-60-21

Nr faksu 32-238-60-21 E-mail dstefanski@borowa-wies.pl Strona www www.osrodek.borowa-wies.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-07-15

2015-07-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24313757000000 6. Numer KRS 0000566902

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

Dariusz Latos dyrektor TAK

Damian Stefański z-ca dyrektora TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Władysław Bochenek Przewodniczący komisji 
rewizyjnej

TAK

Gabriel Kost Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Andrzej Sznajder Członek komisji 
rewizyjnej

TAK

OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE W MIKOŁOWIE - BOROWEJ 
WSI
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Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz
ogółu osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących i ich rodzin
poprzez:

9. Cele statutowe organizacji 1. Kompleksową działalność rehabilitacyjną, opiekuńczą, wychowawczą,
kulturalną, oświatową i ewangelizacyjną,

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 2. Działanie integracyjne włączające wychowanków w nurtżycia
społeczności ośrodkowej i lokalnej,
3. Współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) wychowanków oraz
instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych
Ośrodek realizuje swoje cele statutowe na rzecz ogółu ludności jako
organizacja pożytku publicznego poprzez działalność nieodpłatną oraz
odpłatną na różnych płaszczyznach działalności opieki społecznej i opieki
zdrowotnej. Ośrodek realizuje swoje zadania we współpracy z Urzędem
WojewództwaŚląskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na Śląskiego, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
podstawie statutu organizacji) Niepełnosprawnych, Narodowym Funduszem Zdrowia, Starostwem

Mikołowskim i wieloma innymi jednostkami. Naszym celem jest
dynamiczny rozwój i wychodzenie naprzeciw w potrzebach dla osób
niepełnosprawnych, zawsze szukamy partnerstwa i rozwiązań
systemowych, jesteśmy dalecy od wyręczania we wszystkich dziedzinach
życia naszych podopiecznych.

1. Opis działalności pożytku publicznego

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Ośrodek Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże prowadzi kompleksową i wieloaspektową działalność nakierowaną na
usamodzielnienie i rehabilitację oraz aktywność społeczną osób niepełnosprawnych. W ramach poszczególnych form
działalności Ośrodka funkcjonują: dwa Domy Pomocy społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,
Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dwa Zakłady Aktywności Zawodowej, Środowiskowy Dom Samopomocy. Domy
Pomocy są największym i najstarszym działem Ośrodka, przeznaczonym dla 156 osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy objęci są
indywidualnym programem postępowania usprawniającego, co przejawia się w zajęciach codziennej rehabilitacji ruchowej,
rewalidacji, terapii zajęciowej i edukacji. W ramach standardowej działalności opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej
zapewniamy całodobową opiekę, wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę pielęgniarską i pomoc w załatwianiu spraw socjalnych.
Umożliwiamy kształcenie na poszczególnych szczeblach edukacji (od szkoły podstawowej po wyższe uczelnie). WTZ przeznaczony
jest dla 55 osób dorosłych, którzy dojeżdżają bądź są dowożeni na zajęcia z terenu powiatu mikołowskiego. Zajęcia odbywają się
w 5-osobowych zespołach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry — instruktorów terapii zajęciowej. Dysponujemy 11

pracowniami terapeutycznymi. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej obejmuje wielodyscyplinarny program terapeutyczny, który
ustalany jest dla dziecka indywidualnie, biorąc pod uwagę różne rodzaje niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej. W 2018r

z zajęć ORD korzystało 43 dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. W Ośrodku funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej świadczący usługi medyczne na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców jak również pacjentów ze społeczności
lokalnej.

2 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
E] gmina E] województwo

organizację działalności pożytku publicznego E] kilka gmin EJ] kilka województw

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) [0] powiat EJ cały kraj

[£] kilka powiatów [] poza granicami kraju
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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

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz 
ogółu osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących i ich rodzin 
poprzez: 
1. Kompleksową działalność rehabilitacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, 
kulturalną, oświatową i ewangelizacyjną,
2. Działanie integracyjne włączające wychowanków w nurt życia 
społeczności ośrodkowej i lokalnej,
3. Współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) wychowanków oraz 
instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Ośrodek realizuje swoje cele statutowe na rzecz ogółu ludności jako 
organizacja pożytku publicznego poprzez działalność nieodpłatną oraz 
odpłatną na różnych płaszczyznach działalności opieki społecznej i opieki 
zdrowotnej. Ośrodek realizuje swoje zadania we współpracy z Urzędem 
Województwa Śląskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Narodowym Funduszem Zdrowia, Starostwem 
Mikołowskim i wieloma innymi jednostkami. Naszym celem jest 
dynamiczny rozwój i wychodzenie naprzeciw w potrzebach dla osób 
niepełnosprawnych, zawsze szukamy partnerstwa i rozwiązań 
systemowych, jesteśmy dalecy od wyręczania we wszystkich dziedzinach 
życia naszych podopiecznych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Ośrodek Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże prowadzi kompleksową i wieloaspektową działalność nakierowaną na 
usamodzielnienie i rehabilitację oraz aktywność społeczną osób niepełnosprawnych. W ramach poszczególnych form 
działalności Ośrodka funkcjonują: dwa Domy Pomocy społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 
Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dwa Zakłady Aktywności Zawodowej, Środowiskowy Dom Samopomocy. Domy 
Pomocy są największym i najstarszym działem Ośrodka, przeznaczonym dla 156 osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy objęci są 
indywidualnym programem postępowania usprawniającego, co przejawia się w zajęciach codziennej rehabilitacji ruchowej, 
rewalidacji, terapii zajęciowej i edukacji. W ramach standardowej działalności opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej 
zapewniamy całodobową opiekę, wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę pielęgniarską i pomoc w załatwianiu spraw socjalnych. 
Umożliwiamy kształcenie na poszczególnych szczeblach edukacji (od szkoły podstawowej po wyższe uczelnie). WTZ przeznaczony 
jest dla 55 osób dorosłych, którzy dojeżdżają bądź są dowożeni na zajęcia z terenu powiatu mikołowskiego. Zajęcia odbywają się 
w 5-osobowych zespołach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry – instruktorów terapii zajęciowej. Dysponujemy 11 
pracowniami terapeutycznymi. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej obejmuje wielodyscyplinarny program terapeutyczny, który 
ustalany jest dla dziecka indywidualnie, biorąc pod uwagę różne rodzaje niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej. W 2018r 
z zajęć ORD korzystało 43 dzieci  z zaburzeniami wieku rozwojowego. W Ośrodku funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej świadczący usługi medyczne na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców jak również pacjentów ze społeczności 
lokalnej.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji Osoby fizyczne 2000

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osobyfizyczne i osoby prawne) Osoby prawne 50

2.2. Informacje na temat
odbiorców innych, niż

wymienieni w pkt 2.1, na
rzecz których działała
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

(© Tak
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego © Nie

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sorawozdawczym, 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

Szacunkowe koszty
: Gy poniesione w ramachER ooNE Przedmiot działalności EKO) sfery z 1% podatku

p 6 dochodowego od osób
fizycznych

Lp.

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
zapewniająca opiekę pielęgniarską — Ośrodek Dla
Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w
Mikołowie-Borowej Wsi prowadzi dwa Domy
Pomocy Społecznej: DPS — dla 93 osób i DPSA
dla 63 osób. Dom jest w pełni przystosowanyizamieszkiwany przez dzieci i młodzież z

dysfunkcją narządu ruchu, w większości w tzw.
normie intelektualnej. Mieszkańcy objęci są
indywidualnym programem postępowania

działalność na rzecz osób usprawniającego, co przejawia się w zajęciach
niepełnosprawnych codziennej rehabilitacji ruchowej, rewalidacji,

terapii zajęciowej i edukacji. Specyfiką Domu jest
możliwość kształcenia na poszczególnych
szczeblach edukacji (od szkoły podstawowej po
wyższe uczelnie). W ramach działań
prowadzonych przez Ośrodek zapewniamy
mieszkańcom całodobową opiekę,

zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną.
Osoby niepełnosprawne włączone są także w
działalność kulturalną (wyjazdy do kin, teatru,
imprezy masowe, rozrywkowe i sportowe).

87.10.2 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-21 3

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

2000

50

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
zapewniająca opiekę pielęgniarską – Ośrodek Dla 
Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w 
Mikołowie-Borowej Wsi prowadzi dwa Domy 
Pomocy Społecznej: DPS – dla 93 osób i DPS A 
dla 63 osób. Dom jest w pełni przystosowany i 
zamieszkiwany przez dzieci i młodzież z 
dysfunkcją narządu ruchu, w większości w tzw. 
normie intelektualnej. Mieszkańcy objęci są 
indywidualnym programem postępowania 
usprawniającego, co przejawia się w zajęciach 
codziennej rehabilitacji ruchowej, rewalidacji, 
terapii zajęciowej i edukacji. Specyfiką Domu jest 
możliwość kształcenia na poszczególnych 
szczeblach edukacji (od szkoły podstawowej po 
wyższe uczelnie). W ramach działań 
prowadzonych przez Ośrodek zapewniamy 
mieszkańcom całodobową opiekę, 
zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną. 
Osoby niepełnosprawne włączone są także w 
działalność kulturalną (wyjazdy do kin, teatru, 
imprezy masowe, rozrywkowe i sportowe).

87.10.Z 0,00 zł

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-06-21 3



działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Pozostała działalność w zakresie opieki
społecznej — Ośrodek obejmuje swoimi
działaniami także, podstawową opiekę
medyczną. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ośrodek Miłosierdzie Boże działa w
ramach kontraktu z NFZ świadczy szereg usług
medycznych i terapeutycznych. W ramach
podpisanych kontraktów działa: lekarska

ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
fizjoterapia ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji
dziennej dla dzieci, poradnia logopedyczna oraz
poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.
Przychodnia NZOZ dysponuje wykwalifikowaną
kadrą lekarzy, specjalistów, fizjoterapeutów,
pielęgniarek, logopedów oraz terapeutów
zajęciowych ale także nowoczesnym sprzętem.
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przyjmuje dzieci z

zaburzeniami wieku rozwojowego, które
kierowane są przez lekarzy poradni
specjalistycznych, zgodnie z warunkami
szczegółowymi określonymi przez zarządzenie
NFZ. Każde dziecko objęte jest leczeniem
rehabilitacyjnym w wymiarze 120 dni w roku
kalendarzowym, w czasie nie mniejszym niż 1-3

godzin dziennie, co jest zależne od stanu
funkcjonowania oraz wieku.

86.90.A 0,00 zł

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
gdzie indziej niesklasyfikowana - ramach
Ośrodka działa: Warsztat Terapii Zajęciowej
przeznaczony dla 55 osób. Głównym zadaniem

WIZ jest stworzenie osobom niepełnosprawnym
możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Terapia odbywa się w jedenastu tematycznych
pracowniach w pięcioosobowych grupach. Każdy
uczestnik ma możliwość korzystania z

rehabilitacji ruchowej oraz wsparcia i zajęć z

psychologiem. W ramach rehabilitacji społecznej
i zawodowej WIZ współpracuje z innymi
placówkami oraz współuczestniczy w
przedsięwzięciach o charakterze sportowym,
artystycznym i krajoznawczy. Środowiskowy Dom
Samopomocydla osób przewlekle psychicznie
chorych oraz dla osób upośledzonych umysłowo
w Łaziskach Górnych przy ul. Staszica 4 jest
ogniwem dziennego wsparcia społecznego
działającego w ramach Ośrodka. jest elementem
realizowanej w powiecie strategii zapewniania

osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia
psychicznego pozwalającego im na zaspokojenie
ich podstawowych potrzeb życiowych,
usamodzielnianie i integrację społeczną
rozumianą, jako przywrócenie możliwości
pełnienia powszechnie dostępnych w danej
społeczności ról społecznych. Podstawowym
zadaniem jest podtrzymywanie i rozwijanie
umiejętności uczestników do samodzielnego

życia.

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

88.99.Z

© Tak

© Nie

0,00 zł

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-21

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

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała działalność w zakresie opieki 
społecznej – Ośrodek obejmuje swoimi 
działaniami także, podstawową opiekę 
medyczną. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Ośrodek Miłosierdzie Boże działa w 
ramach kontraktu z NFZ świadczy szereg usług 
medycznych i terapeutycznych. W ramach 
podpisanych kontraktów działa: lekarska 
ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, 
fizjoterapia ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji 
dziennej dla dzieci, poradnia logopedyczna oraz 
poradnia podstawowej opieki zdrowotnej. 
Przychodnia NZOZ dysponuje wykwalifikowaną 
kadrą lekarzy, specjalistów, fizjoterapeutów, 
pielęgniarek, logopedów oraz terapeutów 
zajęciowych ale także nowoczesnym sprzętem. 
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przyjmuje dzieci z 
zaburzeniami wieku rozwojowego, które 
kierowane są przez lekarzy poradni 
specjalistycznych, zgodnie z warunkami 
szczegółowymi określonymi przez zarządzenie 
NFZ. Każde dziecko objęte jest leczeniem 
rehabilitacyjnym w wymiarze 120 dni w roku 
kalendarzowym, w czasie nie mniejszym niż 1 – 3 
godzin dziennie, co jest zależne od stanu 
funkcjonowania oraz wieku.

86.90.A 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, 
gdzie indziej niesklasyfikowana - ramach 
Ośrodka działa: Warsztat Terapii Zajęciowej 
przeznaczony dla 55 osób. Głównym zadaniem 
WTZ jest stworzenie osobom niepełnosprawnym 
możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
Terapia odbywa się w jedenastu tematycznych 
pracowniach w pięcioosobowych grupach. Każdy 
uczestnik ma możliwość korzystania z 
rehabilitacji ruchowej oraz wsparcia i zajęć z 
psychologiem. W ramach rehabilitacji społecznej 
i zawodowej WTZ współpracuje z innymi 
placówkami oraz współuczestniczy w 
przedsięwzięciach o charakterze sportowym, 
artystycznym i krajoznawczy. Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie 
chorych oraz dla osób upośledzonych umysłowo 
w Łaziskach Górnych przy ul. Staszica 4 jest 
ogniwem dziennego wsparcia społecznego 
działającego w ramach Ośrodka. jest elementem 
realizowanej w powiecie strategii zapewniania 
osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia 
psychicznego pozwalającego im na zaspokojenie 
ich podstawowych potrzeb życiowych, 
usamodzielnianie i integrację społeczną 
rozumianą, jako przywrócenie możliwości 
pełnienia powszechnie dostępnych w danej 
społeczności ról społecznych. Podstawowym 
zadaniem jest podtrzymywanie i rozwijanie 
umiejętności uczestników do samodzielnego 
życia.

88.99.Z 0,00 zł
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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

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Pozostała usługowa działalność
gastronomiczna- Zakład Aktywności
Zawodowej "Grill' funkcjonujący w ramach
Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych
Miłosierdzie Boże w Mikołowie Borowej Wsi
zatrudnia osoby niepełnosprawne. Zakład
prowadzi usługi gastronomiczno —

cateringowe i usługi pralnicze na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej. Osoby
niepełnosprawne pracują na trzy zmiany w
dziale kuchennym i na dwie zmiany w dziale
pralniczym, pralnia jest czynna od
poniedziałku do piątku natomiast kuchnia
cały tydzień łącznie ze świętami. W
sprzedaży znajdują się obiady
abonamentowe dla mieszkańców, jak
również podopiecznych WIZ. Nasze usługi
realizujemy także dla klientów
indywidualnychifirm.

56.29. 0,00 zł

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu
rekreacyjnego i sportowego — w Ośrodku

Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
Boże w Mikołowie Borowej Wsi funkcjonuje
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
świadcząca usługi na rzecz osób
potrzebujących (mieszkańcy województwa
śląskiego). Wypożyczalnia sprzętu jest
dobrym rozwiązaniem dla pacjentów, u
których dysfunkcja ma charakter czasowy.
Do podpisania umowy wypożyczalni
wystarczy tylko dowód osobisty. Minimalny
okres wypożyczeń wynosi 1 miesiąc. W

asortymencie wypożyczalni znajdują się:
łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie,
balkoniki, koncentratory tlenu, materace i

poduszki p/odleżynowe, krzesła
prysznicowe, krzesła toaletowe oraz drobny
sprzęt rehabilitacyjny typu kule łokciowe.

77.21.2 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-21

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

Pozostała usługowa działalność 
gastronomiczna - Zakład Aktywności 
Zawodowej ''Grill' funkcjonujący w ramach 
Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych 
Miłosierdzie Boże w Mikołowie Borowej Wsi 
zatrudnia osoby niepełnosprawne. Zakład 
prowadzi usługi gastronomiczno – 
cateringowe i usługi pralnicze na potrzeby 
Domu Pomocy Społecznej. Osoby 
niepełnosprawne pracują na trzy zmiany w 
dziale kuchennym i na dwie zmiany w dziale 
pralniczym, pralnia jest czynna od 
poniedziałku do piątku natomiast kuchnia 
cały tydzień łącznie ze świętami. W 
sprzedaży znajdują się obiady 
abonamentowe dla mieszkańców, jak 
również podopiecznych WTZ. Nasze usługi 
realizujemy także dla klientów 
indywidualnych i firm.

56.29.z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu 
rekreacyjnego i sportowego – w Ośrodku 
Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie 
Boże w Mikołowie Borowej Wsi funkcjonuje 
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 
świadcząca usługi na rzecz osób 
potrzebujących (mieszkańcy województwa 
śląskiego). Wypożyczalnia sprzętu jest 
dobrym rozwiązaniem dla pacjentów, u 
których dysfunkcja ma charakter czasowy. 
Do podpisania umowy wypożyczalni 
wystarczy tylko dowód osobisty. Minimalny 
okres wypożyczeń wynosi 1 miesiąc. W 
asortymencie wypożyczalni znajdują się: 
łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, 
balkoniki, koncentratory tlenu, materace i 
poduszki p/odleżynowe, krzesła 
prysznicowe, krzesła toaletowe oraz drobny 
sprzęt rehabilitacyjny typu kule łokciowe.

77.21.z 0,00 zł
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Uprawy rolne połączone z chowem i

hodowlą zwierząt (działalność mieszana) —

W Zakładzie Aktywności Zawodowejo
profilu rolniczym hodowane jest bydło
mleczne i opasowe, konie przeznaczone do
hipoterapii i jazdy rekreacyjnej, uprawiane

są warzywa, sad krzewów owocowych.
Ponadto funkcjonuje także punkt handlowy,

działalność na rzecz osób w którym sprzedawane są płody rolne.
niepełnosprawnych Zbiory w poszczególnych działach

gospodarstwa to ziemniaki, szeroki
asortyment warzyw, truskawek itp. zbiory
te przeznaczone są na sprzedaż. Zakład
prowadzi także sprzedaż mleka i wykonuje
usługi rolnicze. Prowadzenie gospodarstwa
umożliwiło zatrudnienie osób
niepełnosprawnych, które pracują w
poszczególnych działach zakładu.

© Tak
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą © Nie

01.50.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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmioti opis działalności

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zyskówi strat) 18 163 388,79 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 414 728,72 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10 748 660,07 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

CECZZZZZENINNNNNNNNNM|
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 47 587,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12 969 210,09 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-21 6

47 587,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12 969 210,09 zł

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) 18 163 388,79 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 414 728,72 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10 748 660,07 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Uprawy rolne połączone z chowem i 
hodowlą zwierząt (działalność mieszana) – 
W Zakładzie Aktywności Zawodowej o 
profilu rolniczym hodowane jest bydło 
mleczne i opasowe, konie przeznaczone do 
hipoterapii i jazdy rekreacyjnej, uprawiane 
są warzywa, sad krzewów owocowych. 
Ponadto funkcjonuje także punkt handlowy, 
w którym sprzedawane są płody rolne. 
Zbiory w poszczególnych działach 
gospodarstwa to ziemniaki, szeroki 
asortyment warzyw, truskawek itp. zbiory 
te przeznaczone są na sprzedaż. Zakład 
prowadzi także sprzedaż mleka i wykonuje 
usługi rolnicze. Prowadzenie gospodarstwa 
umożliwiło zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych, które pracują w 
poszczególnych działach zakładu.

01.50.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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa 1 659 952,47 zł

tym:
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 9 972 925,67 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych 1 336 331,95 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 344 017,92 zł

a) ze składek członkowskich 0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 248 333,48 zł

c) z darowizn od osób prawnych 75 871,43 zł

w d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł
tym:

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników
19 813,01 zł

majątkowych)

g) z działalności gospodarczej 0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 4802 573,18 zł

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

0,00 zł

okresie sprawozdawczym ogółem
3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 47 587,60 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

-
aktywność społeczną osób niepełnosprawnych.
kompleksowa i wieloaspektow działalność nakierowan na usamodzielnienie i rehabilitację oraz 47 587,60 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

M zakup sprzetu rehabilitacyjnego 43 449,64 zł

N turystyka integracyjna osob niepelnosprawnych 4 137,96 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 17 266 975,74 zł 47 587,60 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 414 728,72 zł 47 587,60 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-21

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 344 017,92 zł

2.4. Z innych źródeł 4 802 573,18 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 47 587,60 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

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: 17 266 975,74 zł 47 587,60 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 414 728,72 zł 47 587,60 zł

1 kompleksowa i wieloaspektow działalność nakierowan na usamodzielnienie i rehabilitację oraz 
aktywność społeczną osób niepełnosprawnych.

47 587,60 zł

1 zakup sprzetu rehabilitacyjnego 43 449,64 zł

2 turystyka integracyjna osob niepelnosprawnych 4 137,96 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 659 952,47 zł

9 972 925,67 zł

1 336 331,95 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:

0,00 zł

248 333,48 zł

75 871,43 zł

0,00 zł

0,00 zł

19 813,01 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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b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 9 852 247,02 zł 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł

d) koszty finansowe 0,00 zł

e) koszty administracyjne 0,00 zł 0,00 zł

f) pozostałe koszty ogółem 0,00 zł 0,00 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 896 413,05 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

ust. 1 ustawyz dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

[6 z podatku dochodowego od osób prawnych 10 011 073,38 zł
[7 z podatku od nieruchomości

[ z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień F z podatku od towarów i usług

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku [7 zopłaty skarbowej
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych -

podać dodatkowo kwotę) F zopłat sądowych

Ff zinnych zwolnień, jakich:

[ nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej © Tak
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a © Nie

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)

1. Pracownicy oraz osobyzatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

OODODOND

m

<]

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 896 413,05 zł

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

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

9 852 247,02 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

10 011 073,38 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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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 sorawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

242 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)

206,40 etatów

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna byćpoliczona tylko raz)

11 osób

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

© Tak
© Nie

0 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)

©Tak
© Nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30
dni 0 osób
(Każdy wolontariusz powinien byćliczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

tym:
, -b) inne osoby 0 osób
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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)

242 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)

206,40 etatów

11 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

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6

miesięcy 0 osób
(Każdy wolontariusz powinien byćliczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 0 osóbw umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
tym:

, -b) inne osoby 0 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6
miesięcy 0 osób
(Każdy wolontariusz powinien byćliczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 0 osóbw umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
tym:

, -b) inne osoby 0 osób

9 318 666,12 zł

a) z tytułu umów o pracę 9 245 270,12 zł

- wynagrodzenie zasadnicze 9 245 270,12 zł

w - nagrody 0,00 zł

tym: - premie 0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 73 396,00 zł

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

9 318 666,12 zł

w a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5 064 786,25 zł
pa b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 253 879,87 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
umowycywilnoprawne
(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)

3 208,10 zł
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 9 318 666,12 zł

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

9 318 666,12 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)  

3 208,10 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 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

9 245 270,12 zł

9 245 270,12 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 73 396,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5 064 786,25 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 253 879,87 zł
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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

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

13 377,97 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

© Tak
© Nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
(* Tak

© Nie

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

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

1|"Prowadzenie Domu Pomocy|Prowadzenie domu pomocy dla |Powiat Mikołowski reprezentowany 3 403 547,00 zł
Społecznej Dla Osób 156 osób niepełnosprawnych _|przez Starostę Powiatu
Niepełnosprawnych fizycznie na terenie Powiatu Mikołowskiego
Fizycznie na terenie powiatu|Mikołowskiego
mikołowskiego"

Przewlekle Psychicznie
Chorych i Osób
Upośledzonych Umysłowo w

Łaziskach Górnych przy ulicy
Staszica 4'

2|'Prowadzenie Prowadzenie Środowiskowego |Prowadzenie domu pomocy dla 156
Środowiskowego Domu Domu Samopomocy osób niepełnosprawnych fizycznie na
Samopomocy dla Osób terenie Powiatu Mikołowskiego

433 218,00 zł

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

© Tak

© Nie

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)
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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)

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)

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)

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

1 "Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej Dla Osób 
Niepełnosprawnych 
Fizycznie na terenie powiatu 
mikołowskiego"

Prowadzenie domu pomocy dla 
156 osób niepełnosprawnych 
fizycznie na terenie Powiatu 
Mikołowskiego

Powiat Mikołowski reprezentowany 
przez Starostę Powiatu 
Mikołowskiego

3 403 547,00 zł

2 "Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób 
Przewlekle Psychicznie 
Chorych i Osób 
Upośledzonych Umysłowo w 
Łaziskach Górnych przy ulicy 
Staszica 4"

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy

Prowadzenie domu pomocy dla 156 
osób niepełnosprawnych fizycznie na 
terenie Powiatu Mikołowskiego

433 218,00 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

13 377,97 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1|Prowadzenie Zakładu rehabilitacja zawodowa osób Państwowy Fundusz Rehabilitacji 1 000 000,00 zł

Aktywności Zawodowejo niepełnosprawnych zaliczanych |Osob Niepełnosprawnych
profilu rolniczym do znacznego i umiarkowanego

stopnia niepełnosprawnośc
2|Prowadzenie Zakładu Państwowy Fundusz Państwowy Fundusz Rehabilitacji 925 000,00 zł

Aktywności Zawodowej Rehabilitacji Osob Osob Niepełnosprawnych
GRILL Niepełnosprawnych

© Tak
1. Wokresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne © Nie

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

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

kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacjiprzez organy administracji publicznej w okresie sorawozdawczym

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 1

2|Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie 1

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawyz dnia 29 © Tak
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w ©Ni
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego a

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

Dariusz Latos. Damian Stefański 2021-06-21
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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

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

Dariusz Latos. Damian Stefański Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 1

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie 1

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

1 Prowadzenie Zakładu 
Aktywności Zawodowej o 
profilu rolniczym

rehabilitacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych zaliczanych 
do znacznego i umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawnośc

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osob Niepełnosprawnych

1 000 000,00 zł

2 Prowadzenie Zakładu 
Aktywności Zawodowej 
GRILL

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osob 
Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osob Niepełnosprawnych

925 000,00 zł

2021-06-21
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