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1. Informacje ogólne dotyczące stowarzyszenia: 

 

 

Adres:           14-300 Morąg, Plac Jana Pawła II 1  

                        woj. warmińsko - mazurskie;  

                         

Kontakt:          tel./fax:  89 757 63 60;         e-mail: tpdmorag@wp.pl 

                         

Adres strony internetowej:  www.tpdmorag.org.pl,       

                                                    

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:  05. 09. 2003 r. 

 

Numer KRS: 0000172231 

 

REGON: 519572855 

 

NIP: 741-18-84-808 

 

Nazwa banku i numer rachunku:  

1. Warmiński Bank Spółdzielczy  Oddział w Miłakowie   

nr 75 8857 1038 3003 0300 5845 0001 

2. BNP Paribas Bank Polska S.A Oddział w Morągu 

nr 02 1600 1462 1824 4145 8000 0001 

                                                         

 

 Cele statutowe stowarzyszenia. 

 

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny 

rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w 

szczególności: 

• tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, 

• przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego 

stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,  

• ochrona dzieci przed patologią społeczną, wykluczeniem społecznym, złym 

traktowaniem, bezprawnym  wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz 

wszelkimi formami  przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci,  

• pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych, ofiarom przestępstw 

oraz katastrof i klęsk żywiołowych,  

• inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa, 

• zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego 

modelu opieki; łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do 

poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, 

• prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w łagodzenie 

skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji, 

• wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,  

• upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie 

samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.  

 

 

 

 



Część I. ORGANIZACYJNA 

 

 

1. Skład zarządu 

    

 

Imię i nazwisko 

 

Funkcja 

Krystyna Sałak prezes  

Grażyna Zawół wiceprezes 

Wiesława  Sawicka skarbnik 

Alicja Węgrzyn sekretarz 

Izabela Król członek  

Grzegorz Adam Hubacz członek 

 

 

         2.Komisja Rewizyjna 

 

Imię i nazwisko  Funkcja 

Grażyna Winnicka przewodnicząca 

Grażyna Urszula Olszewska członek 

Iwona Dorota Jóźwiak członek 

 

3. Pracownicy i współpracownicy 

Stanowisko 

 

Liczba osób 

Kierownik WTZ 1 

Kierownik ŚDS 2 

Fizjoterapeuta 2 

Psycholog 1 

Instruktor Terapii Zajęciowej 11 

Terapeuta Zajęciowej 10 

Opiekun medyczny 5 

Księgowa 1 

Kadrowa 1 

Kierowca 2 

Sprzątaczka 1 

Brygadzista 1 

Kierownik produkcji 1 

Szwaczka 1 

Łącznie 40 

 

 

W tym osoby pełnozatrudnione  -  35 



Niepełnozatrudnieni   -   5  

Etaty  -  38,208 

Umowy zlecenia (wg. stanu na dzień 31.12.2021r.) – 35 

Umowy wolontarystyczne - 6 

 

3. Członkowie zwyczajni i wspierający, Koła TPD. 

Według stanu z dnia 31.12.2021r. Oddział Okręgowy TPD w Morągu liczył  62 

członków zwyczajnych.  Zarejestrowane  były  3 Koła, ale działalność statutową prowadziły 

tylko dwa, jedno  nadal ma zawieszoną działalność, którą planuje się wznowić w 2022 roku. 

Działalność statutową prowadziło Koło Dzieci Specjalnej Troski w Morągu i Koło Pomocy 

Osobom z Niepełnosprawnościami w Małdytach.  

 Koło Dzieci Specjalnej Troski w  Morągu realizowało założone cele statutowe 

skierowane na   integrację  i wsparcie rodziców i dzieci z niepełnosprawnościami.   Koło liczy 

42 członków, w ciągu roku przybyło 4 nowych. Pod opieką ma 45 dzieci i dorosłych z 

różnymi niepełnosprawnościami. 

W ciągu 2021 roku odbyło się 6 Zebrań Członków Koła, 3 Zebrania Zarządu Koła 

(online), oraz jedno Zebranie Komisji Rewizyjnej. W czerwcu powołano nową 

przewodniczącą Koła z uwagi na rezygnację dotychczasowej z powodu jej stanu zdrowia. 

Koło Dzieci Specjalnej Troski w 2021 roku prowadziło na rzecz swoich podopiecznych i ich 

rodzin następujące formy działalności:  

- Organizacja spotkań integracyjnych dla rodziców, tzw. „robótkowych spotkań”, na 

których oprócz zajmowania się pracami ręcznymi, omawiane są bieżące sprawy uczestników. 

- Konkursy plastyczne zorganizowane dla dzieci, członków Koła z rodzinami, na 

kartkę wielkanocną i pisankę oraz dekorowanie drewnianych zajączków. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.  

- 12.06.2021r- Organizacja pikniku i zabawy sportowej „Dzień dziecka ” nad jeziorem 

Skiertąg w Morągu. Było ognisko i pieczenie kiełbasek, poczęstunek, konkursy sportowe, 

zabawa przy muzyce, upominki i nagrody dla dzieci. W spotkaniu wzięło udział 18 dzieci z 

opiekunami. Spotkanie zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego  

- 29 lipca 2021r odbyła się wycieczka z projektu „POZNAJEMY SWÓJ KRAJ – 

ELBLĄG I OKOLICE ” do Buczyńca i Nowej Holandii. W wycieczce wzięło udział 54 

osoby w tym 27 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 27 opiekunów. W ramach 

wycieczki zorganizowano 3-godzinny rejs statkiem po Buczyńcu, następnie był obiad w 

restauracji w Elblągu. Ostatnim punktem wycieczki był wyjazd do Nowej Holandii. 

Wycieczkę dofinansowano ze środków PEFRON w kwocie 3900 zł. Wycieczka 

zorganizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

-28.09.201r - 9.11.2021r - Organizacja dwóch warsztatów kosmetycznych dla 

rodziców , na których przekazano wiedzę o kosmetykach i ich działaniu. W warsztatach 

wzięło udział 12 osób.  

- 2.10.2021r - Organizacja pikniku i zabawy sportowej „Dzień chłopaka ” nad 

jeziorem Skiertąg w Morągu. Było ognisko i pieczenie kiełbasek, poczęstunek, konkursy 

sportowe, zabawa przy muzyce, upominki i nagrody dla dzieci. W spotkaniu wzięło udział 11 

dzieci z opiekunami. Spotkanie zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego  

-Konkurs plastyczny- Jesień , uczestnicy mieli wykonać pracę z wykorzystaniem 

jesiennych liści. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.  

-Wigilia i wspólne kolędowanie która odbyła się 10.12.2021r dla rodziców w Siwym 

Żurawiu w Morągu . Udział wzięło 18 osób. 

- Organizacja zabawy choinkowej z projektu SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE w dniu 

11.12 2021r. Impreza odbyła się w świetlicy wiejskiej  w Bramce. Udział wzięło 25 osób z 

orzeczeniem o niepełnosprawności z opiekunami. Były zabawy taneczno – ruchowe z 

animatorami , wspólne śpiewnie kolęd , poczęstunek, paczki dla dzieci, konkursy, upominki 



oraz spotkanie z Mikołajem. Przygotowano 45 paczek dla dzieci. Imprezę dofinansowano ze 

środków PEFRON w kwocie 1860 zł. Impreza zorganizowana z zachowaniem reżimu 

sanitarnego  

Działalnością prowadzoną systematycznie przez cały rok jest prowadzenie strony 

internetowej Koła na facebooku, gdzie zamieszczane są bieżące informacje o pracy Koła, 

spotkaniach rodziców oraz informacje przydatne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

Drugą całoroczną działalnością jest prowadzenie co tygodniowych spotkań integracyjnych dla 

członkiń Koła, spotkania organizowane są nie tylko w celach rozwijania pasji, do których 

należy m.in. rękodzieło, ale przede wszystkim, jako możliwość integracji oraz oderwania się 

na chwilę od codzienności, wymiana doświadczeń i wsparcie w sprawach dotyczących 

wychowywania niepełnosprawnych dzieci. Na spotkania te przychodzą także osoby nie 

zajmujące się pracami ręcznymi, ale chcące uzyskać pomoc lub radę w stresujących 

sytuacjach dnia codziennego. W roku  sprawozdawczym z powodu  pandemii organizacja 

tych spotkań była parokrotnie zawieszana.  

Przy realizacji zadań Zarząd współpracował z Zarządem Okręgowym TPD w Morągu, 

Warsztatem Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domem Samopomocy. We współpracy z 

Bankiem Żywności uzyskano dla podopiecznych pomoc żywnościową w ogólnej ilości 

10.160,14 kg.  

Przychód Koła w 2021 roku wyniósł 18 574,28zł, rozchód 15 113,03zł. Środki na 

działalność pochodziły ze składek członkowskich, darowizn, Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego oraz PFRON za pośrednictwem Powiatu Ostródzkiego. 

          

Koło TPD  Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami  w Małdytach liczy 14 

członków.  Są to rodzice uczestników WTZ w Małdytach, ŚDS w Morągu (z Gminy 

Małdyty), sami uczestnicy warsztatów, oraz kadra — instruktorzy terapii zajęciowej. W ciągu 

roku wsparciem obejmowało 14 rodzin z problemem niepełnosprawności. Koło wspierało 

także działalność filii WTZ w Małdytach, do której uczęszcza 15 osób niepełnosprawnych.  

Koło prowadzi działania na rzecz integracji środowiska osób niepełnosprawnych, pomocy 

żywnościowej oraz wsparcia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małdytach.   W 

2021 roku pozyskano  z Banku Żywności w Olsztynie 4 988,66 kg żywności o wartości 47 

158, 07 zł. Pozyskane artykuły spożywcze rozdzielane były wśród  rodzin objętych 

wsparciem Koła oraz placówek TPD: (WTZ, ŚDS).   
 

  4. Prezydium i Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Morągu. 

Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Morągu liczy 6 osób.  W ciągu roku  zmienił się 

skład zarządu,  dwie osoby zostały dokooptowane, jedna na podstawie  Ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie (art. 20 ustawy o pożytku) została wykreślona ze składu  Zarządu.   

Zarząd pracował społecznie, nie pobierał wynagrodzenia za swoja pracę. 

Oddział Okręgowy  TPD w Morągu posiada osobowość prawną i status organizacji 

pożytku publicznego. 

Zarząd prowadził placówki wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (WTZ, 

ŚDS), działania wspierające rodziny z problemem niepełnosprawności, m.in. poprzez  

prowadzenie rehabilitacji, pomocy psychologicznej, edukacji, opieki wytchnieniowej, usług 

asystenta osoby niepełnosprawnej,  pomoc żywnościową, rzeczową, organizację czasu 

wolnego. Zarząd  gromadził ponadto środki na działalność statutową i  prowadził  działalność 

informacyjną o zadaniach TPD i formach ich realizacji. Mimo pandemii współpracowano  z 

samorządami gmin, powiatu, placówkami resortu edukacji, kultury, polityki społecznej, 

stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na polu pomocy społecznej.  

Dużym utrudnieniem w pracy zarządu, księgowości i kadr były czasowe zamknięcia 

biura z powodu pandemii.  Ratusz, w którym mieści się biuro TPD, decyzją burmistrza był 



zamknięty do kwietnia 2021 roku i w tym czasie  księgowa i kadrowa pracowały zdalnie 

łącząc się z komputerami w pracy. Do kontaktów wykorzystywano maila i telefony prywatne.   

Zarząd mimo wszystko starał się pracować w normalnym zakresie i realizować założone 

cele oraz starał się być wsparciem dla  członków i kadry w tym trudnym okresie.  

Zarząd  w  ciągu 2021  roku odbył siedem zebrań  w tym online i podjął 23 uchwały.  

 

Część II. PROGRAMOWA 

Rok 2021 był  trudny, wymagający i pełen wyzwań. Pandemia koronawirusa 

kształtowała warunki funkcjonowania  Towarzystwa, które   zmieniały się w zależności od 

poziomu zachorowań i obowiązujących obostrzeń.   Zarząd dbał zwłaszcza o bezpieczeństwo 

kadry i podopiecznych w placówkach, przestrzeganie reżimu sanitarnego. Wyposażono 

wszystkie placówki w sprzęt i środki ochronne,  przestrzegano procedury pracy w warunkach 

zagrożenia epidemiologicznego oraz pracy zdalnej.  Pracownicy dostosowywali się do nowych 

warunków pracy. Pomimo trudności – dzięki zaangażowaniu pracowników i  członków 

skutecznie realizowano zaplanowane  cele statutowe   TPD i mimo pandemii, rok 

2021możemy uznać za udany.  22 lutego została otwarta nowa placówka – Środowiskowy 

Dom Samopomocy typu D w Łukcie. 

 

 

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

1.1. Warsztat Terapii Zajęciowej 

 

Do Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Morągu uczęszcza 50 osób niepełnosprawnych, w 

tym 15 do filii w Małdytach.  Uczestnicy pochodzą z czterech gmin powiatu ostródzkiego: 

Gminy Morąg, Łukta,  Miłakowo  i Małdyty. 

Warsztat realizował zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, 

zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez 

osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej 

indywidualnych możliwości. Warsztat zapewniał warunki niezbędne do pełnej realizacji 

Indywidualnego Programu Rehabilitacji dla każdego uczestnika, mające na celu optymalny 

jego rozwój w sferze społecznej i zawodowej oraz do pełnienia różnych ról społecznych. W 

Warsztacie funkcjonuje dziesięć specjalistycznych pracowni: 

- w Moragu: plastyczna, gospodarstwa domowego, krawiecko-tkacka, stolarsko-

ślusarska, aktywizacji ruchowej i społecznej, rękodzielnicza i remontowo-modernizacyjna,   

- w Filii WTZ w Małdytach: techniczna, umiejętności życia codziennego  i krawiecka.  

W pracowniach terapeutycznych realizowano program rehabilitacji poprzez 

zindywidualizowaną pracę z uczestnikami, z wykorzystaniem metod terapii grupowej, 

nastawionej na szeroko rozumianą rehabilitację zawodową i społeczną. 

Celem podstawowym działalności pracowni było przygotowanie  uczestników do 

podjęcia zadań i pełnienia różnych ról społecznych i zawodowych.  Podstawą działań była 

terapia zajęciowa w zakresie nabywania i udoskonalania sprawności psychofizycznych, 

kształtowania dojrzałej osobowości, przygotowania do wykonywania zawodu oraz w 

konsekwencji podjęcie, w miarę możliwości, pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy. 

W 2021 roku działalność poszczególnych pracowni była ograniczona ze względu na 

obostrzenia sanitarne, spowodowane pandemią koronawirusa. W pracowniach wprowadzono 

zmiany organizacyjne wynikające z konieczności zachowania dystansu społecznego oraz 

stosowania środków ochrony osobistej. Uczestnicy nie korzystali z zajęć terapeutycznych na 

terenie WTZ w okresach zawieszenia działalności tj. od 01.01.2021 r. do 31. 01.2021 r. oraz 

od 1.03.2021 r. do 24.04.2021r. W tym czasie utrzymywali kontakt z instruktorami i 

specjalistami w formie zdalnej. 



 

Uczestnicy korzystali także ze wsparcia psychologicznego. Pomoc psychologiczna 

prowadzona była  przy pomocy następujących metod terapii psychologicznej: 

-konsultacje psychologiczne polegające na wspieraniu terapeutów w rozwiązywaniu 

bieżących problemów i trudności w realizacji programu rehabilitacji i terapii, 

-porady psychologiczne polegające na diagnozowaniu problemu zgłaszanego przez uczestnika 

lub terapeutę, organizowanie różnych form pomocy psychologicznej, 

-konsultacje rodzinne czyli diagnozowanie środowiska uczestnika warsztatu, wspieranie 

rodziców i opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, medycznych i 

psychologicznych, 

- psychoterapia krótkoterminowa terapia z zakresu zaburzeń emocjonalnych, lękowych, 

depresyjnych, 

- interwencja kryzysowa działania psychologiczne w sytuacjach nagłych kryzysów. 

  

W ramach wsparcia psychologicznego odbyły się konsultacje, indywidualne bezpośrednio w 

gabinecie oraz w trakcie pracy zdalnej za pośrednictwem rozmów telefonicznych, rozmów 

video za pośrednictwem aplikacji messenger, w oparciu o realizację indywidualnego 

programu terapii stworzonego dla każdego uczestnika. Wsparcie skierowane było na 

rozwijanie poszczególnych funkcji i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w grupie 

społecznej. Należały do nich np. radzenie sobie w sytuacji pandemii SARS Cov -2, 

umiejętność podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wzmacnianie 

poczucia własnej wartości, rozwijanie samoświadomości, poszerzanie i utrwalanie 

wiadomości ogólnych o bliższym i dalszym otoczeniu przyrodniczo-społecznym, pomoc w 

przełamywaniu barier wynikających z choroby/niepełnosprawności, motywacji do pracy i 

współpracy z innymi. W 2021 roku psycholog przeprowadziła w trakcie pracy stacjonarnej w 

WTZ jak i zdalnej 431 konsultacji/ porad psychologicznych dla uczestników placówki oraz 

37 konsultacji z ich rodzicami. W Fili WTZ w Małdytach przeprowadził 113 konsultacji/ 

porad dla uczestników oraz 23 dla ich rodziców. Psycholog wykorzystując dostępne 

narzędzia/ testy psychologiczne przeprowadziła 67 badań psychologicznych, Interpretacja ich 

wyników pozwoliła określić, w czym są dobrzy, a co jeszcze trzeba rozwijać, pozwoliła 

skutecznie ocenić możliwości psychofizyczne, funkcje poznawcze oraz wykonawcze 

uczestników i zaplanować dla nich skuteczne formy terapii. Psycholog przygotowała 7 opinii 

psychologicznych. Wykonane testy i interpretacja ich wyników posłużą psychologowi do 

oceny postępów oraz stanu psychofizycznego uczestników w kolejnych latach. 

 W roku 2021 w ramach rehabilitacji ruchowej  prowadzone były zajęcia według 

indywidualnych  programów  rehabilitacji.  W związku z sytuacją epidemiologiczną, 

wprowadzonymi obostrzeniami i przepisami bezpieczeństwa nie odbywały się zajęcia 

grupowe na sali rehabilitacyjnej. Gra w tenisa stołowego odbywała się z instruktorem. 

Aktywności w grupie odbywały się na świeżym powietrzu , uczestnicy brali udział w 

zajęciach Nordic Walking, zajęciach na siłowni zewnętrznej, grali w Babingto na na placu 

WTZ.  

Zajęcia indywidualne ukierunkowane były na potrzeby i możliwości funkcjonalne 

uczestników. Indywidualne zestawy ćwiczeń opierały siana ćwiczeniach 

ogólnousprawniających, oddechowych, rozciągających, wzmacniających, zwiększające zakres 

ruchomości, rozluźniające, usprawniające koordynacje wzrokowo-ruchową, odruchy 

równoważne.  

W trakcie zajęć wykorzystany był sprzęt rehabilitacyjny będący na wyposażeniu sali 

rower stacjonarny, steper, bieżnia mechaniczna, fotel do masażu ; jak również przybory do 

ćwiczeń: piłki rehabilitacyjne, taśmy do ćwiczeń Thera Band, hantle, roler do masażu, laski 

gimnastyczne. 



Integracja ze środowiskiem lokalnym jest ważną punktem programu pracy Warsztatu.  

W 2021 roku uczestnicy ze względu na pandemię mieli ograniczona możliwość wzięcia 

udziału w różnego rodzaju aktywnościach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, 

sportowych i turystycznych organizowanych w lokalnym środowisku.  

W  okresie pracy stacjonarnej uczestnicy wzięli udział  w  Spartakiadzie Senior 2021 

organizowanej przez UTW w Morągu, pikniki integracyjnym w Łukcie i Małdytach, w 

Integracyjnym Turnieju Sprawnościowym "Bezpieczna Droga 2021" w Elblagu, Biegu 

Terenowym Susz Extreme. W okresie pracy zdalnej brali udział w konkursach plastycznych 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach i MBP w Morągu.  Odbyła się 

jedna , trzydniowa wycieczka do Fromborka podczas, której zwiedzali najważniejsze zabytki 

tego miasta oraz brali udział w lekcjach muzealnych.  

Warsztat w ograniczonym zakresie zabezpieczał dowóz uczestników do warsztatu. Ze 

względów finansowych  i organizacyjnych objęte są nim tylko osoby z poza Morąga, w 2021 

roku dowożono 29 osób. Dwie osoby dojeżdżały samodzielnie transportem publicznym. 

Warsztat zatrudnia 17 osób (13,08 etatu), w tym  11 osób pionu terapeutycznego, z 

czego 9 osób na cały etat. Warsztat zachęca pracowników do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych: 3  osoby studiowały na studiach podyplomowych, 12 pracowników wzięło 

udział w szkoleniach podnoszących ich umiejętności zawodowe.   

Działalność warsztatu finansowana była głównie ze środków PFRON – 90 % oraz 

Starostwa w Ostródzie 10%. Ogółem kwota  z wymienionych źródeł otrzymana  na 

działalność WTZ wynosiła 1 205 334,00. TPD z własnych środków  dołożyło do działalności 

Warsztatu kwotę 4.187,65zł, która została przeznaczona na remont Warsztatu.  
 

1.2. Środowiskowy Dom Samopomocy  w Morągu 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu, typu A i B, organizował wsparcie  dla 33 

osób niepełnosprawnych 5 razy w  tygodniu od poniedziałku do piątku po 6 godzin dziennie.  

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w roku 2021 w okresie (01.01.2021r – 

31.01.2021r; 01.03.2021r- 26.04.2021r; 20.12.2021r-31.12.2021r), działalność stacjonarna  

Ośrodka została zawieszona lub czasowo ograniczona z powodu  występowania zakażeń 

koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19. 

W tym czasie prowadzona była praca zdalna polegająca na utrzymywaniu stałego kontaktu 

telefonicznego z uczestnikami i ich opiekunami. Rozmowy zwykle dotyczyły stanu zdrowia, 

samopoczucia, spraw bieżących i aktualnych informacji związanych z pandemią.  

Ponadto, z uwagi na brak możliwości udzielenia identycznego wsparcia jak w placówce, 

uczestnicy otrzymywali materiały do pracy zdalnej, przystosowane do ich możliwości które 

realizowali we własnym zakresie lub przy wsparciu rodzica/opiekuna w domu.  

W ramach prowadzonych działań w 2021 roku w trybie stacjonarnym placówka 

świadczyła wsparcie w zakresie: 

1. prowadzenia treningów indywidualnych  i grupowych: 

- trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym:  trening higieniczny i dbałości o 

wygląd zewnętrzny, trening zachowań prozdrowotnych z szczególnym uwzględnieniem 

treningu lekowego, trening umiejętności praktycznych i porządkowy, trening kulinarny, 

trening ekonomiczny, 

- trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i 

wspomagających sposobów porozumiewania się, 

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

- trening spędzania czasu wolnego, 

2. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów 

wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.  

3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych  

4. Zajęcia prowadzone w poszczególnych salach:  



- sala rękodzielniczo – plastyczna 

- sala kulinarna w tym umiejętności życia codziennego 

- sala multimedialno- ogrodnicza 

-sala rękodzielniczo-krawiecka 

5. Terapia ruchowa w tym: kinezyterapia, fizjoterapia. 

6. Poradnictwo psychologiczne w tym zajęcia rewalidacyjne dla uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

7. Współpraca z rodziną i społecznością lokalną. 

  

Zakres działań realizowanych w ramach zajęć wynika z indywidualnych planów 

postępowania wspierająco-aktywizującego opracowanych przez Zespół Wspierająco-

Aktywizujący w porozumieniu z uczestnikiem zajęć lub jego opiekunem ustawowym. Zajęcia 

odbywały się zgodnie z planem zajęć, według Ramowego Planu Dnia.  

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021rok wynosił  16 osób (11,95 etatu) w tym 2 osoby na 

umowę zlecenie. 

Bieżąca działalności w 2021r finansowana była z budżetu Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego  w formie dotacji w kwocie  815 438,25zł.  
 

 

1.3. Środowiskowy Dom Samopomocy w  Łukcie 

Staraniem Zarządu, otworzono w Łukcie 22 lutego 2021r.  Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu D dla  15 osób ze spektrum autyzmu lub  niepełnosprawnością sprzężoną. 

Ośrodek przygotowany jest do przyjęcia  docelowo 30 osób, planowane jest,  począwszy od 

2022 roku, sukcesywne zwiększanie liczby uczestników. ŚDS mieści się  na ulicy Mazurskiej 

16b, w parterowym budynku oddanym TPD w Morągu w nieodpłatne użytkowanie przez 

Gminę Łukta. Ze względu na pandemie oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 2 września.  

W placówce funkcjonują  trzy pracownie: kulinarna, terapii zajęciowej i aktywnego 

rozwoju oraz  sala doświadczania świata, sala rehabilitacyjna, ogólna i wyciszeń. Uczestnicy 

objęci są także  wsparciem psychologicznym.  Jest to nowoczesna placówka wsparcia   

dziennego  realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej, zapewniająca osobom z 

niepełnosprawnością sprzężoną  oparcie społeczne pozwalające na zaspokojenie ich potrzeb 

życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie 

możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w lokalnej społeczności ról społecznych. Jest 

formą pomocy służącą utrzymaniu osób niepełnosprawnych w ich naturalnym środowisku i 

przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.  

  

Środowiskowy Dom Samopomocy  funkcjonuje od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 

15.00, w tym co najmniej 6 godzin dziennie przeprowadzane były zajęcia z uczestnikami, a 

pozostały czas przeznaczony był  na przygotowanie materiałów, planów terapii, uzupełnianie 

bieżącej dokumentacji, zebrania zespołu wspierająco-aktywizującego. 

W ramach pracy ŚDS w Łukcie realizowano działania zapewniające utrzymanie dobrej 

formy fizycznej, psychicznej, intelektualnej, ruchowej i funkcjonalnej na terenie Domu i poza 

nim, poprzez:   

1.   Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych. 

2.   Trening kulinarny i funkcjonowania w życiu codziennym. 

3.   Trening umiejętności spędzania wolnego czasu. 

4.   Terapia zajęciowa w salach: rękodzielniczej, terapii ruchem, kulinarnej, 

doświadczania świata. 

5.Terapia ruchowa w tym fizjoterapia. 

6.   Poradnictwo psychologiczne. 

7. Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 



8. Realizacja niezbędnej opieki 

9.   Współpraca z innymi podmiotami.. 

10. Dowóz uczestników. 

11. Zapewnienie ciepłego posiłku. 

12. Dzienny pobyt w placówce spełniającej standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. 

  

Podczas tymczasowego zawieszenia stacjonarnej pracy ośrodka prowadzona była 

praca zdalna polegająca na utrzymywaniu stałego kontaktu telefonicznego z uczestnikami i 

ich opiekunami. Rozmowy zwykle dotyczyły stanu zdrowia, samopoczucia, spraw bieżących i 

aktualnych informacji związanych z pandemią, pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia 

codziennego, umawiania wizyt lekarskich, pomocy w zakresie realizacji świadczeń. Ponadto 

uczestnicy systematycznie  otrzymywali materiały do pracy zdalnej. Stale prowadzona była 

strona na portalu Facebook, gdzie umieszczano zdjęcia, wskazówki i materiały do pracy 

zdalnej. 

W placówce zatrudnionych jest pięć osób na pełen etat i pięć osób w niepełnym 

wymiarze czasu pracy (łącznie 1,075etatu).  

Bieżąca działalności w 2021r finansowana była z budżetu Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego  w formie dotacji w kwocie  348 705,25 zł.  Zarząd z własnych środków 

przeznaczył  w 2021 roku na otwarcie placówki kwotę 13 700,18zł (m.in. energia, woda, 

usługa transportowa, kamień ogrodowy, założenie  alarmu, drobne wyposażenie). 

 

  

1.4. Zrealizowane zadania  w  zakresie rozwoju zainteresowań, turystyki oraz 

integracji osób niepełnosprawnych: 

 

- Wycieczka „Świnoujście – Kopenhaga” /14.10-16.10.2021 

W wycieczce udział wzięły 34 osoby z niepełnosprawnością  oraz 6 opiekunów. Program 

wycieczki obejmował zwiedzanie Świnoujścia, spacer nad morze, następnie zaokrętowanie na 

promie i przejazd do Ystad w Szwecji skąd  autokarem,  mostem przez cieśninę Øresund 

przejazd do Kopenhagi. Po całodniowym zwiedzaniu stolicy Danii ponownie udano się na 

prom  by nocnym rejsem powrócić ponownie  do Świnoujścia.  Ostatnim etapem wycieczki 

był przejazd do Kołobrzegu gdzie w Muzeum 6D – Maszoperia spędzono mile 2 godziny.   

Przy organizacji wycieczki  postępowano zgodnie z wytycznymi odnośnie zagrożenia 

epidemiologicznego COVIT-19. Zabezpieczono środki ochrony osobistej. Mierzono 

codziennie temperaturę. 

Środki na realizację projektu pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i TPD. Koszt wycieczki 30 913,83 zł, z czego  18 548,29 zł to środki  

PFRON. 

 

- XIX Turniej Szachowo-Warcabowy Osób z Niepełnosprawnościami/22-23.XI.2021 

W turnieju udział wzięło 36 osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na pandemie 

rozgrywany był  w podziale na grupy. Pierwszego dnia odbyły się eliminacje w Łukcie, 

Morągu i Małdytach,  w trakcie których wyłowiono po trzech najlepszych zawodników. 

Zawodnicy ci  następnego dnia wzięli udział w rozgrywkach głównych, które odbyły się w 

świetlicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. Rozgrywki odbyły się w dwóch kategoriach: 1/ 

szachy i 2/ warcaby. W każdej kategorii za miejsca I, II, III zawodnicy otrzymali puchary i 

nagrody rzeczowe, a wszyscy zawodnicy za udział w turnieju dyplomy i drobne upominki. 

Turniej odbywał się z zachowaniem wytycznych odnośnie zagrożenia epidemiologicznego 

COVIT-19.  



Środki na realizację turnieju pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i TPD. Koszt turnieju to 2 287,84 zł, z czego  1 371,00 zł to środki  

PFRON. 

 

- „Wigilia osób niepełnosprawnych”/16.12.2021r. 

W Wigilii udział wzięło 97 osób niepełnosprawnych oraz 15 opiekunów. Z uwagi na 

pandemię i konieczność zachowania środków ostrożności, spotkanie wigilijne odbyło się w 

trzech, mniej licznych grupach, w wynajętych salach restauracyjnych.  Spotkania były 

zamknięte,  bez  gości z zewnątrz. Program Wigilii obejmował dzielenie się opłatkiem, 

konsumpcję potraw wigilijnych i śpiewanie kolęd.  

 

Środki na realizację projektu pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i TPD. Koszt zadania 4 794,61 zł, z czego kwota 2 871,00 to środki 

PFRON.  

 

1.4. Projekty skierowane do osób niepełnosprawnych i ich środowiska: 
 

a - „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z Gminy Morąg, Małdyty, 

Łukta i Miłakowo po przez świadczenie usług opieki wytchnieniowej”/ 02.08.2021r-

31.12.2021r  

Celem projektu było  wsparcie  19 rodziców/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 

nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 6 

rodziców/opiekunów dzieci, które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności.   Byli to 

mieszkańcy Gminy Morąg, Łukta, Małdyty, którzy sprawując opiekę wymagali wsparcia w 

postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki w celu udziału w 

życiu społecznym oraz załatwieniu niezbędnych spraw. 

Usługi świadczone były przez opiekunów osób niepełnosprawnych, w miejscu 

zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego. Łącznie  

zrealizowano  800 godzin opieki wytchnieniowej.  

Zadanie ”Świadczenie usług opieki wytchnieniowej” finansowane było z Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Powiatu Ostródzkiego oraz TPD. Koszt 

zadania 32 037,10 zł, w tym dotacja 32 000,00zł.  
 

b – „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami z Gminy Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo 

poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”/ 15.08-31.12.2021r.  

Z usług asystenta korzystało 6 dzieci  z niepełnosprawnościami i 13 osób dorosłych. Ogółem 

asystenci przepracowali  2 025 godzin.  

Zakres  pracy asystenta  obejmował: 

1) wsparcie osób niepełnosprawnych; 

2) pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu/powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez 

uczestnika programu miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, 

placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy znajomi, rodzina, 

instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe itp.); 

3) pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu , powrocie oraz/ lub dojazdach na rehabilitację 

i zajęcia terapeutyczne; 

4) pomoc osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw urzędowych; 

5) pomoc w nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami 

6) pomoc w korzystaniu z dóbr kultury ( tj. muzeum, teatr, kino, wystawy itp.) 

7) inne czynności związane z pomocą osobą niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych 

czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

8) pomoc w zakupach, przy czynnym udziale osoby niepełnosprawnej 



Dzięki realizacji zadania niepełnosprawni uczestnicy Programu  zwiększyli możliwość 

udziału w życiu społecznym. Ich potrzeby życiowe w zakresie m.in. pomocy w dotarciu do 

lekarza, rehabilitacji, pomocy w rejestracji, zakupie leków,  codziennych zakupów żywności 

oraz  środków czystości i  higieny osobistej, załatwieniu spraw w urzędach zostały 

zaspokojone.  

Zadanie ”Wsparcie osób z niepełnosprawnościami z Gminy Morąg, Małdyty, Łukta i 

Miłakowo poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” 

finansowane było z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i 

Powiatu Ostródzkiego i TPD. Koszt zadania 83 818,32 zł, w tym dotacja 83 790,00zł.  

 

 

2. Działalność profilaktyczna  i wychowawcza 

 

2.1 – Zarząd prowadził działania wspierające dzieci, osoby niepełnosprawne  i rodziny w 

sytuacjach kryzysowych. Angażował się w rozwiązywanie problemów w rodzinie, mediacje, 

organizował pomoc rzeczową i żywnościową, prowadził działania z profilaktyki uzależnień, 

propagował zdrowy styl życia.  

 

2.2- Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy  

Ośrodek rozpoczął działalność z dniem 23 września 2014r. uzyskując wpis do rejestru 

instytucji szkoleniowych, o numerze nr 2.28/00073/2014. Ośrodek  organizuje szkolenia/ 

warsztaty w ramach działalności odpłatnej Towarzystwa. W 2021 roku nie prowadził szkoleń. 

 

3. Działania na polu pomocy społecznej: 

 

Zarząd prowadził także działania na polu pomocy społecznej w postaci:  

 

A - udostępnienie konta do indywidualnego zbierania środków na leczenie i rehabilitację 7 

osób oraz na pomoc pogorzelcom ze Słonecznika i z Królewa. Zebrane środki, na mocy 

podpisanego porozumienia, wypłacane są rodzinom chorych dzieci i pogorzelcom po 

przedłożeniu faktur.  

Łącznie zebrano dla w/w osób – 64 584,03 zł. 

  

B- zbiórki publiczne: prowadzono zbiórki publiczne na potrzeby Oddziału Okręgowego, 

przewlekle chorych dzieci i pogorzelców. 

Prowadzone zbiórki publiczne w 2021 roku: 

- Grosiki zbieramy i innym pomagamy – na potrzeby TPD (permanentna) - 10 401,48 zł 

- Pomóżmy Bruno wygrać walkę z nowotworem  – 2 192,43 zł 

- Rehabilitacja i leczenie Sebastiana (permanentna) – 4 356,81 zł 

- Pomoc dla Sebastiana – permanentna - 0,00 zł 

- Razem obudźmy Sylwka –  3 766,19 zł 

- Zbiórka dla Pogorzelców z Królewa - 5 443,70 zł 

Z powodu pandemii możliwość prowadzenia zbiórek publicznych była bardzo ograniczona, z 

tego powodu nie udało się zebrać na potrzeby Oddziału środków na poziomie sprzed 

pandemii.  

  

C- Pomocy żywnościowej 

- żywność  krótkoterminowa pozyskana z Banku Żywności w Olsztynie  - ogółem 10 794,012 

kg o wartości 116 835,26 zł. 

Rozdano dla najbardziej potrzebujących – podopiecznym z rodzin o niskim statusie oraz 

przekazano na organizację dożywiania  osób niepełnosprawnych w placówkach TPD. 



4. Współpraca 

 

Zarząd w 2020 roku współpracował z podmiotami lokalnego życia społecznego, m.in.: 

− Miejską Biblioteką Publiczną w Morągu, 

− Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małdytach 

− Morąskim Domem Kultury, 

− Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morągu i Miłakowie,  

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukcie i Małdytach, 

- Gminą Morąg, Miłakowo, Małdyty i Łukta, 

- PCPR, Starostwem Ostródzkim, 

- Bankiem Żywności w Olsztynie. 

 

Oddział Okręgowy TPD w Morąg jest  

- członkiem Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD,  

- członkiem Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko –  

  Mazurskiego – FOSA 

- członkiem Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w Województwie Warmińsko-Mazurskim. 

 

TPD/jego przedstawiciele byli członkiem różnych zespołów opiniotwórczych, 

doradczych:   

- Zespołu ds. Ekonomii Społecznej powołanym przez Starostę Ostródzkiego  

- Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Morąg 

- Społecznej Powiatowej Rady  ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie 

Ostródzkim. 

 

5. Działania remontowe i inwestycyjne 

 

         1/ Filia WTZ w Małdytach: 

Planowano w 2021 roku przeprowadzić remont dachu i wykonać ocieplenie budynku, 

jednak inwestycja ta nie została zrealizowana z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania z 

PFRON. Budynek Filii WTZ w Małdytach wymaga dużych  nakładów finansowych i 

bez dotacji z zewnątrz TPD w Morągu samo nie udźwignie takiego  obciążenia.  

2/ WTZ Morąg 

- pomalowanie elewacji zewnętrznej budynku WTZ w Morągu 

- obłożenie schodów i spoczników wejścia głównego do WTZ w Morągu granitowymi 

płytami,  

3/  Środowiskowy Dom Samopomocy - Łukta  

  - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół placówki 

  - założenie alarmu 

  - wykończenie  parkingu i wejścia głównego do placówki (wysypanie tłuczniem)  

 

6. Działania w zakresie kształcenia i edukacji pracowników, członków i wolontariuszy: 

 

Zarząd zachęcał i wspierał  pracowników do dalszej edukacji.  

- studia podyplomowe – 3 

- studia magisterskie - 1    

- szkolenia  zewnętrzne –19 osób 

- szkolenia wewnętrzne - 7 

 



7. Działalność gospodarcza 

Działalność gospodarczą w postaci  szwalni SAKWA zarząd prowadzi  od 15 stycznia 

2018 roku.   W szwalni pracują 3 osoby: kierownik produkcji, brygadzistka  i  szwaczka.  

Szwalnia zajmuje się szyciem produktów własnych takich jak: torby, poduszki, plecaki oraz 

szyciem na zlecenie.  Zakład  w 2021 roku prowadził głównie sprzedaż odbiorcom 

instytucjonalnym, 90% produkcji było  szyte dla jednego kontrahenta.  Sakwa prowadzi 

sprzedaż  własnych wyrobów w swojej siedzibie  i poprzez Internet.  

W czasie epidemii zakład  nie miał ograniczeń  w produkcji. Pracował bez przestoi. Jego 

produkcja z uwagi na zagrożenie  wejścia w VAT jest ograniczona. Z tego powodu 

zmniejszono w listopadzie zatrudnienie o jedną osobę.  

 

Działalność gospodarcza SAKWA 

przychód                                                          197 263,85 zł 

koszty                                                               194 950,37 zł 

w tym: 

wynagrodzenia                                                  162 311,60 zł 

zakup materiałów                                                  1 093,13 zł 

zakup wyposażenia                                                  162,32 zł 

koszty użytkowania samochodu                            7 290,35 zł 

pozostałe koszty                                                  24 092,97 zł 

dochód:                                                                  2 313,48 zł 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ  FINANSOWA 

Głównym źródłem dochodów były: dotacje, darowizny, zbiórki publiczne i w 

najmniejszym stopniu składki członkowskie. Niektóre działania dofinansowane były przez:  

Starostwo Powiatowe w Ostródzie, PFRON,  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w 

Olsztynie. Środki uzyskane przez Koła i Zarządy były wydawane na działalność statutową, 

o której wspomniano wyżej i w bardzo niewielkim procencie na administrację.   

Sytuacja finansowa naszego Oddziału  w roku 2021, dzięki zaangażowaniu zarządu, 

księgowości, pracowników i członków, mimo konieczności spłaty rat kredytu, była stabilna, 

realizowano na bieżąco wszystkie zobowiązania. 

Spłata kredytu, zaciągniętego, w grudniu 2012 roku (248.000zł), na zakup 

nieruchomości na ulicy Szkolnej, gdzie mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy 

dokonywana była terminowo, zgodnie harmonogramem spłat. W 2021 roku spłacono 18 

000,00 zł - kapitału, 7 113,80 zł - odsetek. Razem do 31 grudnia 2021 roku spłacono 156 

000,00 zł kredytu, 146 941,00 zł - odsetek, pozostało do spłaty kapitału 92 000,00 zł. 

Pandemia i związane z tym ograniczenia miały niestety wpływ na wielkość pozyskanych 

środków z darowizn. Były one znacznie mniejsze niż w poprzednich latach. W 2021 roku 

wpływy  z tego tytułu wyniosły: 

- z darowizn od osób fizycznych i firm  na kwotę - 33 166,28 zł 

Środki te zostały przeznaczone na spłatę kredytu,  wkład własny do dotacji na realizację 

zadań. 

Ogółem przychody z działalności w 2021r. wynosiły - 2 974 773,27 zł, koszty- 2 930 716,13 

zł.  



Kontrole:  

- Starostwo Powiatowe w Ostródzie- kontrole kwartalne dokumentacji finansowej 

Środowiskowego Domu Samopomocy  w Morągu i Łukcie  

- Starostwo Ostródzkie - kontrola dokumentacji finansowej Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Morągu  

-  ZUS - ocena rzetelności i prawidłowości wywiązywania się z zadań i obowiązków 

w zakresie ubezpieczeń społecznych i nałożonych składek za lata 2017-2019 

- Starostwo ostródzkie - kontrola projektu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami z Gminy 

Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej” 

 - Starostwo Ostródzkie - kontrola projektu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich 

opiekunów z Gminy Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo po przez świadczenie usług opieki 

wytchnieniowej” 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie - kontrola dokumentacji Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  

 

Uchybień nie stwierdzono.  

 

Sporządziła Krystyna Sałak 

 

Sprawozdanie przyjęto na zebraniu zarządu w dniu 27.04.2022r. – uchwała nr 9/2022 

  

 

 


