
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOSCI  

STOWARZYSZENIA CENTRUM REHABILITACYJNO-KULTURALNEGO  
„PROMYK”- GNIEZNO 

ZA ROK 2010 
 

W kolejnym roku działalności Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne 

Promyk Gniezno planowanych i realizowanych zadań było bardzo dużo. Spoglądając na 

miniony rok należy obiektywnie stwierdzić, że był to bardzo pracowity rok, a w działania       

i zadania zaangażowanych było dużo wolontariuszy i członków Stowarzyszenia. 

Rok 2010 zaznaczył się tym, iż był rokiem jubileuszowym, bowiem obchodziliśmy 

wielką uroczystość 15 – lecie swojej działalności. Odpowiedzieliśmy na konkursy ogłaszane 

przez różne instytucje publiczne. Co stworzyło dla naszego Stowarzyszenia nowe szanse, 

spróbowania swoich sił i możliwości. Pisząc projekty staraliśmy się o pozyskanie środków 

finansowych na prowadzenie działalności statutowej organizacji. 

Ponadto w 2010 r. prowadzono i kontynuowano te działania, które wspierają osoby 

niepełnosprawne i starsze, wychodząc naprzeciw ich niezaspokojonym potrzebom życia 

codziennego, potrzebom wielokrotnie bardzo niezbędnym, aby godnie i zwyczajnie po ludzku 

żyć. 

Stowarzyszenie nasze utrwaliło swoją pozycję wśród organizacji pozarządowych. 

Uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, naradach, konferencjach i szkoleniach, zdobywaliśmy 

nowe umiejętności i informacje. 

 

I. Dane organizacji 

 

1) Nazwa: Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno- Kulturalne „Promyk”- Gniezno       

2) Adres: ul. Jana Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno  

3) Data wpisu do KRS: 22.12.1995 r. 

4) Numer KRS: 0000055368 

5) Numer REGON: 630462460 

 

6) Dane dotyczące członków Zarządu stowarzyszenia: 

 Prezes Zarządu – Halina Dyc Gniezno 

 Wiceprezes – Mirosław Słomowicz Gniezno  

 Sekretarz – Maria Pękała Gniezno  

 Skarbnik – Anna Tubacka Gniezno  

 Członek – Henryk Maćkowiak Gniezno 

 Prezes Jednostki Terenowej Witkowo - Ludwik Rajzel 

 Prezes Jednostki Terenowej Kiszkowo - Renata Domagalska 

 Prezes Jednostki Terenowej Trzemeszno - Helena Strzelecka 

 Prezes Jednostki Terenowej Dębnica - Bogumiła Górniak 

 



7) Dane dotyczące komisji kontrolnej stowarzyszenia: 

 Przewodnicząca - Maria Owczarska 

 Sekretarz - Bożena Kopecka 

 Członek - Barbara Dolatkowska 

 

8) Liczba członków stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym wynosiła: 231 

9) Cele statutowe: 

 inicjowanie różnorakich przedsięwzięć mających na celu wszechstronną pomoc 

osobom niepełnosprawnym, otaczanie szczególną opieką dzieci kalekich i osób            

o nowo powstałym inwalidztwie oraz ich rodzin, 

 aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych do podejmowania zatrudnienia    

i obowiązków społecznie użytecznych, 

 pomoc materialną i prawną oraz wsparcie duchowe osobom niepełnosprawnym 

mające na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu 

i bezradności - szczególnie wśród osób najbardziej poszkodowanych, 

 przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 

 prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie i uczestniczenie w 

sympozjach, zjazdach naukowych, seminariach oraz udział w audycjach radiowych      

i telewizyjnych, 

 propagowanie wiedzy z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, działania 

dotyczące ochrony i promocji zdrowia, 

 działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

miedzy społeczeństwami, 

 inicjowanie współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce      

i za granicą, 

 współpraca z administracją państwową i samorządową oraz organizacjami, 

stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, 

 prowadzenie działalności charytatywnej, 

 podejmowanie działań upowszechniając turystykę, rekreację, kulturę, tradycję, sztukę, 

 działania promujące i organizujące wolontariat. 

 

II. Podstawę prawną działania Stowarzyszenia stanowi: 

 

 Ustawa z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 

r., Nr 79, poz. 855 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           

( Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) 

 Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 146 USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r 

 Statut Stowarzyszenia z dnia 17.03.1997 r. (do statutu wprowadzono zmiany dnia 

18.06.2010 r.). 

 

III. Stowarzyszenie posiada: 

 

 bieżący rachunek bankowy w Bank Zachodni WBK S.A nr: 02 1090 1375 0000 0000 

3706 5271 



 

IV. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

1) Realizacja celów statutowych stowarzyszenia – poprzez prowadzenie działalności: 

a) w zakresie rehabilitacji i zdrowia,  

b) w dziedzinie kultury i rekreacji.  

 

2) Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe we współdziałaniu z władzami 

samorządowymi i instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi. 

 

3) Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich 

członków –zatrudnia rehabilitantkę na pół etatu. Stowarzyszenie prowadzi działalności 

odpłatną w zakresie: organizacji imprez o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym, 

rehabilitacji i rewalidacji dla osób będących pod opieką Stowarzyszenia, jak również: 

 rehabilitacja w sali gimnastycznej, 

 rehabilitacja w basenie, 

 turnusy rehabilitacyjne, 

 działalność kulturalno-oświatowa członków – ON 

Środki finansowe pochodzące z odpłatnej działalności są dochodami własnymi, 

przeznaczonymi na działalność statutową.  

 

5) Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym  

    a) zorganizowaliśmy dwie olimpiady sportowe, braliśmy udział w grach w kręgle. 

 b) zorganizowaliśmy wyjazd na turnus do Sarbinowa dla 63 osób. 

 c)   za pozyskane środki : zorganizowaliśmy spotkanie z  okazji Dnia Kobiet,       

 z okazji  Świąt Wielkiej Nocy, zabawę Andrzejkową, integracyjne spotkania 

 członkowskie, podczymywanie Polskiej tradycji, Spotkanie Opłatkowe,                         

oraz zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny. 

  

V. Odpisy Uchwał Walnego Zebrania 

 

1) Uchwała nr 1 z dnia 25.01.2010 r. w sprawie wyboru delegatów na walne 

zgromadzenie w stosunku 1 delegat na 25 członków 

2) Uchwała nr 2 z dnia 11.03.2010 r. o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za 2009 

rok 

3) Uchwała nr 3 z dnia 11.03.2010 r. o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2009 rok 

4) Uchwała nr 4 z dnia 11.03.2010 r. o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

5) Uchwała nr 5 z dnia 11.03.2010 r. o udzieleniu absolutorium Zarządowi za 2009 rok 

6) Uchwała nr 6 z dnia 11.03.2010 r. o przyjęciu planu pracy i preliminarza budżetowego 

na 2010 rok 

7) Uchwała nr 7 z dnia 11.03.2010 r. o przyjęciu nowego członka do zarządu z 

powodowane śmiercią wiceprezesa zarządu 

8) Uchwała nr 8 z dnia 11.03.2010 r. o uzyskanie osobowości prawnej przez oddziały 

9) Uchwała nr 9 z dnia 11.03. 2010 r. o zmianach w statucie oraz powołanie w tym celu 

komitetu do opracowania w/ w zmian 

10) Uchwała nr 10 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie zakupu rzutnika  

11) Uchwała nr 11 z dnia 05.05.2010 r. w sprawia wyboru delegatów na Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie 



12) Uchwała nr 12 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie podpisania aneksu z bankiem o 

przejście na obsługę elektroniczną 

13) Uchwała nr 13 z dnia 20.08. 2010 r. w sprawie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.  

 

VI. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 

Zorganizowaliśmy Rajd samochodowy po Ziemi powiatu gnieźnieńskiego, dzięki 

dofinansowaniu Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

Olimpiadę sportowo – integracyjną z dofinansowania z Urzędu Miasta, 

Wernisaż prac artystycznych z dofinansowania z urzędu Miasta. 

Jubileusz 15 lecia z dofinansowania z Urzędu Miasta. 

Jubileusz 15 lecia działalności z dofinansowania ze Starostwa Powiatowego. 

 

VII. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie „Promyk” Gniezno współpracowało     

z organizacjami pokrewnymi takimi jak: 

 

 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

 Polski Związek Niewidomych koło Gniezno 

 Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 

 Ośrodkami Szkolno -Wychowawczymi z miasta i powiatu gnieźnieńskiego 

 Związek Emerytów i Rencistów 

 Wielkopolski związek narządu ruch 

 Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

  

 VIII. W roku 2010 r. stowarzyszenie współpracowało z administracją publiczną  

 

 Starostwem Powiatowym w Gnieźnie 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 

 Urzędem Miasta Gniezna 

 Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie 

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie 

 Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu 

 Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu 

 Gminnymi Urzędami Miasta z terenu powiatu gnieźnieńskiego  

 Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan  

 

 Zarząd Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk” z całego 

serca dziękuje wszystkim naszym Darczyńcom, ludziom o ogromnym sercu, życzliwym         

i rozumiejącym drugiego człowieka w jego trudach losu i ciężkich, codziennych dniach życia. 

 Dzięki otrzymanym środkom finansowym możliwym stało się wykonanie naszych 

zadań.  

 Wszystkich, którzy nas wspierali finansowo i duchowo prosimy o przyjęcie naszych 

podziękowań. Podziękowania składamy również w imieniu wszystkich naszych członków. 

 Wyrazy podziękowań składamy również tym, którzy bezpośrednio, jako wolontariusze 

pracowali w Stowarzyszeniu. 

 

                                                                                            Zarząd 

 

                                                                       Stowarzyszenia C. R. K – Gniezno. 


