
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno 

Kulturalnego „Promyk” w Gnieźnie (OPP)  za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r. 
 

Sprawozdanie merytoryczne  zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8.05.2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności stowarzyszenia (Dz U..z dnia 

22 05.2001), 

Adres: Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk”  

ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno woj. wielkopolskie OPP. 

Stowarzyszenie „Promyk” powstało dnia 22.12..1995r  postanowieniem Sądu Rejowego w Poznaniu, a od 

dnia 28.09.2005r jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, KRS nr. 0000055368, Regon                           

nr  630462460, Nip: 784-114-91-87.  

 

Struktura  organizacyjna jest następująca: 

Gniezno – jednostka macierzysta oraz Zarząd  

Prezes - Halina Dyc  -  Gniezno  

Wiceprezes – Juliusz Kałamejka - Gniezno  

Skarbnik Anna Tubacka  - Gniezno 

Sekretarz - Maria Pękała  - Gniezno  

Członek zarządu Henryk Maćkowiak  - Gniezno 

Prezes Oddziału w Witkowie Ludwik Rajzel 

Prezes Oddziału w Kiszkowie Renata Domagalska 

Prezes Oddziału w  Trzemesznie  Helena Strzelecka 

Prezes Oddziału w Dębnicy   Bogumiła Górniak. 

 

Stowarzyszenie CRK „ Promyk” nie prowadzi działalności gospodarczej. 

W okresie sprawozdawczym liczba członków wynosiła 187 osób. 

Cele statutowe naszej organizacji w zakresie rehabilitacji i poprawy zdrowia, zostały zrealizowane zgodnie 

ze statutem a mianowicie: 

 zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie Morskim, w którym wzięło udział 64 osoby; 

 w siedzibie Stowarzyszenia „Promyk” obywają się  5 razy w tygodniu ćwiczenia na sali pod kierunkiem 

rehabilitantki, w których biorą udział przeciętnie 42 osoby; 

 w gabinecie fizykoterapii wykonywane są następujące zabiegi; 

masaże, lama bioptron , lampa solux, laser, łóżko magnetyczne, diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, 

stymulacja.  

Z tych usług korzysta średnio 21 osób. W omawianym okresie odbyło się 8 wykładów z panią dr Danutą 

Broniarczyk – Pawłowską na temat zdrowia, które cieszyły się dużą frekwencją -  35 osób. 

Dla członków i opiekunów zorganizowaliśmy olimpiady, sportowe: 

 wiosenną z udziałem 188 osób; 

 jesienną z udziałem 220 osób. 

                                                                                                                                                                                                                                 

Wzorem lat ubiegłych  zorganizowany został  IV Promienisty Zlot Samochodowy, którym miejscem 

docelowym  był  Ośrodek Gołąbki w gminie Trzemeszno.  

Zlot zakończył się uroczystym wręczeniem pucharów oraz dyplomów, dla 51 konkursowiczów. 

 W ciągu całego roku w Stowarzyszeniu „Promyk” odbywały się cykliczne spotkania integracyjne min. 

Dzień babci i dziadka, Dzień kobiet, Spotkanie Wielkanocne, Andrzejkowe, Kolacja Wigilijna w którym 

uczestniczyli członkowie i jak zaproszeni goście. 

 W dziedzinie kultury i rekreacji odbyły się warsztaty fotograficzne  oraz 4 wystawy prac członków          

z dziedziny malarstwa i fotografii. W/w wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem, w którym 

uczestniczyło  37 osób. 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu  Stowarzyszenia CRK „Promyk” na 

którym były omawiane bieżące sprawy.  

Podjęto następujące uchwały o:  

 podsumowanie pracy za ubiegły rok; 

 przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za ubiegły rok; 

 przyjęcie planu pracy oraz kalendarza imprez na następujący rok; 

 oferty w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, wykonanie bieżących remontów w obiekcie; 

 konserwacja i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego; 



 przyjmowanie  nowych członków do „Promyka”; 

 korekta opłacania składek członkowskich; 

 praca wolontariuszy na parkingu; 

 przegląd, naprawa i ubezpieczenie mikrobusu; 

 zaciąganiu pożyczek przez oddziały; 

 przygotowaniu do Rajdu  Samochodowego. 

 

W roku 2008 Stowarzyszenie „Promyk” w ramach realizowanych celów, zadań współpracowaliśmy           

z różnymi organizacjami, z Władzami Samorządowymi i Administracją, z Urzędem Miasta, ze Starostwem 

Powiatowym, PCPR, z M.O.P.S -em, Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim w Poznaniu. Szczegółowe  

dane dotyczące wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów zostały przedstawione                

w bilansie wraz z załącznikami za rok 2008. 

Środki pieniężne ulokowane są w banku a jego adres jest następujący: Bank Zachodni WBK SA w Gnieźnie 

nr konta: 02-1090-1375-0000-0000-3706-5271. Szczegółowe dane zostały zamieszczone w bilansie                

i w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2008r.  

Stowarzyszenie „Promyk” w okresie sprawozdawczym terminowo składało deklaracje podatkowe                  

i wywiązało się ze wszystkich zobowiązań płatniczych..   

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola zewnętrzna. 

 

W Stowarzyszeniu CRK „Promyk” Oddział w Witkowie w okresie sprawozdawczym odbywało się 16 

posiedzeń zarządu na których omawiano bieżące sprawy i podjęto stosowne uchwały i zrealizowano je. 

Dotyczą one rehabilitacji na co dzień, organizowanie wyjazdów turystyczno - krajoznawczych, opłacanie 

składek członkowskich, udziału w spotkaniach integracyjnych z okazji świąt i ważnych rocznic. 

Współpraca z Promykiem Centrum w Gnieźnie układa się dobrze. 

 

Natomiast w Stowarzyszeniu CRK Promyk Oddział w Trzemesznie zorganizowano wyjazdy  na turnusy  

rehabilitacyjne. Ponadto na co dzień członkowie korzystają z rehabilitacji na sali gimnastycznej wyposażonej 

w odpowiedni sprzęt . Zorganizowano spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, zawody sportowe, 

spotkania z okazji świąt w 90% ogółu członków Oddziału. Współprace z Promykiem w Gnieźnie układa się 

dobrze. 

 

W Oddziale „Promyk” w Kiszkowie w pomieszczeniach rehabilitacyjnych odbywają się ćwiczenia 

ruchowe ze sprzętem oraz w gabinecie zabiegowym, odpowiednio wyposażonym. W okresie 

sprawozdawczym odbywały się prelekcje, wykłady na tematy zdrowia, spotkania integracyjne z okazji świąt, 

wystawy fotograficzne, olimpiady sportowe  które cieszyły się dużym zainteresowaniem członków.  Na 7 

posiedzeniach  Zarządu omawiano bieżące sprawy i podjęto uchwały dotyczące naboru nowych członków      

i skreślenia ze stanu nie płacących składek członkowskich, pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji 

zdrowotnej, zakupu dobrego sprzętu rehabilitacyjnego. Współpraca z Centrum „Promyka” w Gnieźnie 

układa się bardzo dobrze. 

W Oddziale „Promyka” w Dębnicy w okresie sprawozdawczym trwały prace związane z remontem 

obiektu i porządkowaniem oraz zabezpieczeniem budynku. Pojęto uchwały dotyczące dalszych prac 

remontowych w celu doprowadzenia obiektu do potrzeb rehabilitacyjnych. 

W okresie sprawozdawczym członkowie brali udział w imprezach integracyjnych i współpracowali ze 

Szkołą Podstawową w Dębnicy i z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłecku. Współpraca z CRK” Promyk” 

w Gnieźnie układa się dobrze.   

 

    Zarząd: 
1. Halina Dyc 

2. Juliusz Kałamejka 

3. Anna Tubacka 

4. Maria Pękaa 

5. Henryk Maćkowiak 

6. Ludwik Rajzel 

7. Renata Domagalska 

8. Helena Strzelecka 

9. Bogumiła Górniak 


