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Sprawozdanie Merytoryczne Zarządll Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach za okres od

1 sĘcznia do 31 grudnia 2011r.

W okresie sprawozdawczym zmienił się skład ZarząduKoła PSoUU w Myślenicach.
Do 6 kwietniaZ)Il r. ZarządKota działał w składzie:

Przewodni czący ZK - P aweł Kamiowski
Wiceprzewodnicząca ZK _ Stanisława Piąstka
Sekretarz ZK - Marta Podsiadło
Skarbnik ZK- Ianina Górka
cztonkowie: Beata Nowak, Katarzyna oramus, Monika Kaleta, Renata Kaczor,
Iwona Kowal.

6 kwietnia 2011 roku odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Zebrante CzłoŃów Koła
PSOUU w Myślenicach na którym zostaŁ wybrany Zarząd Koła, który ukonst1.tuował się w
następuj ącym składz i e :

Przewodni czący ZK - P aweł Karniowski
Wiceprzewodniczący ZK - P aweł Zięba
Sekretarz ZK _ Marta Podsiadło
Skarbnik ZK- Janina Górka
Członkowie: Stanisława Piąstka, Beata Nowak, Katarzyna oramus, Leokadia Golonka,
Irmina Faron.

W roku 2011 ZarządKołazbięrał się 16 razy w tym nowy Zarządwybrany 6 kwietnia 2011r'
1I razy, podjął 1i Uchwał (1/10). Na dzień 31 grudnia 2011r'bsĄołącznie zarejestrowanych
151 członków. W trakcie roku odeszło 14 cztonkow z cze1o I0 złoŻyło rczygnację, a
pozostali zostali skreśleni z listy członków na mocy Statutu PSOUU art.29 $ 1 pkt.11 w
zwtązkuz art.7 $ 6 pkt. 3.

W roku 2011 Zarząd Koła wystąpił o dotacje z gminy MyŚlenice, dzięki której mógł
zor ganizować imprezę dla osób niepełno sprawnych.
Było to: Integracyjno - sportowe spotkanie dzieci i młodzieiy niepełnosprawnej połączone z
obchodami Dnia Matki i Dnia Dziecka dla około 280 osób.

Z powiatu myślenickiego uzyskaliśmy dotację na zorganlzowanie ,'II olimpiady sportowej
dzieci l młodzieiy niepełnosprawnej w Myślenicach'' połączonej z obchodami ,'Dnia
Godności osób z Niepełnosprawnością Intęlektualnąw dniu 5 maja.

Po raz pierwszy zorganizowano wyjazd dwóch grup dzieci z ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego lI7 osóbl wraz z ich matkami na ,,Zie|oną Szkołę''.
Nauczyciele prowadziLi zajęcia dostosowane do zajęć lekcyjnych. Natomiast popołudnia i
wieczory służyły integracj i.
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Dzięci z ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego uczestniczyły
w5 wycieczkach: 2doDobczyc- 1 - Szlakiemarchitekturydrewnianej, 2-zwiedzanię
strefy ochronnej Zapoty Dobczyckiej,wyjazd do Niepołomic do obserwatorium
Astronomicznego, wycieczka do oceanarium w Krakowie otaz do Bogdanówki gdzie dzieci
uczyły się techniki pieczenia chleba.

Dyrektor ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego zorganizowała dwie
konferencje: ogólno dostępna konferencja ,,Zwterzęta w rehabilitacji'' - miała na celu
przedstawienie roli zwrcrząt w terapii naszych podopiecznych oraz Konferencj a dotycząca
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci _ metody placy z dzieckięm,

Na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno _ Wychowawczego i Zespołu Wczesnego Wspomagania orazpodopiecznych
oddziału Wsparcia uzyskaliśmy środki z PFRoN i NFZ.

Realizując zatoŻenia statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem
Umysłowym dotyczące rehabilitacji oraz rozwoju sportu i wychowania w minionym roku
wzięliśmy udział'w zawodach,, olimpiady Specjalne Polska - Małopolskie',

Dnia 04.07.20II został ogłoszony przetarg na roboty budowlane pn ''Budowa budynku
oŚrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach Etap I'', do przetargu
przystąpiło 8 firm budowlanych. SpoŚród nadesłanych komisj a Przetargowa wyłoniła firmę
Zakład ogólnobudowlany JanWaz Koniuszowa I3./ . Umowę podpisano I7 ,08,20II.

W dniu 6 wrzeŚnia 2011 roku został poŚwięcony i wmurowany Kamień Węgielny pod
budowę nowego budynku ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno _ Wychowawczego.
Zaproszono wŁadze samorządowe z ternu powiatu myślenickiego' posła na Sejm RP pana
Marka Łatasa, oraz członków Koła PSOUU w Myślenicach, L2.09.20II rozpoczęto budowę,
na koniec 20II były zrobione fundamenty i rozpoczęto murowanie ścian parteru.

30.11.201I zostałazapłaconapierwsza faktura za budowę w kwocie 251.I87,78

Przy współudziale rodziców zorgan|zowano zbiórki publiczne na budowę nowego oŚrodka:

1. Parafia w Sieprawiu zebrano 4 182,97 złotych,
2. Parafia w Strózy zebrano 777 złotych,
3. Parafia w Myślenicach 1I 357,16 złotych
4. Dożynki Gminne w Strózy 2 045,00 zł'otych,

RozprowadzanebyŁy również cegiełki na budowę budynku OREW - ogólna wańośó
sprzedanych cegiełek _ 53 ]30 złotych,

ł// , f\ń

,tt311tao,ałayJ

|T,c,tz -|oe|ńa-r,Li :


