
                                           Sprawozdanie merytoryczne  i  finansowe za 2018 r.                                                                 

za                             z działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 

                                             Koło Zgorzeleckie – KRS 0000717938 

 

 

 WŁADZE STATUTOWE KOŁA 

Andrzej Ługowski – prezes 

Janusz Preś –wiceprezes 

Anna Sobotka – skarbnik 

 Elżbieta Starzewska – sekretarz 

 Wiesława Bednarz – członkini 

 Kazimierz Pietkun – członek 

                                                

 KOMISJA REWIZYJNA 

 Janina Grabska – przewodnicząca 

 Bożena Martyniak – członkini 

 Robert Rynkiewicz – członek 

W 2018 r. odbyły się 1 Zebranie Koła: 

1. Zebranie Zwyczajne Koła w dniu 25.05.2018 r. 

Zarząd Koła odbył  12   posiedzeń. Podjęto  7  uchwał. 

 

CZŁONKOWSTWO, ZATRUDNIENIE 

Na dzień 31.12.2018 r. Koło Zgorzeleckie posiadał 30 członków. Na koniec roku zatrudnionych na 

umowę o pracę było 9 osób. W Kole Zgorzeleckim pracę wykonują: kadra opiekuńcza (kierownik, 

zastępca, opiekunowie), księgowa i dwie  kucharki zatrudnione w darmowej Jadłodajni. 1 osoba 

zatrudniona na umowę – zlecenie w celu prawidłowego funkcjonowania Ogrzewalni. 

 

KONTROLE W KOLE                                                                                               

W dniu 11.05.2018 r. Państwowy Inspektorat Sanitarny – Sekcja Higieny sanitarnej przeprowadził 

kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego schroniska i ogrzewalni – protokół końcowy – bez 

zaleceń. 

 

POSŁUGA DUSZPASTERSKA W SCHRONISKU 

Posługę kapłańską w schronisku pełnił proboszcz parafii św. Józefa Robotnika ks. Kanonik 

Kazimierz Pietkun wraz z ks. wikarym Robertem Rynkiewiczem. Całość posługi obejmuje: mszę św. 

w każdą sobotę o godzinie 19.00 i ważne święta kościelne, spowiedź św., pochówki naszym 

podopiecznym jak również udzielanie sakramentu chorym. Mieszkańcy schroniska uczestniczą w 

świętach kalendarzowych i innych wydarzeniach religijnych, np. rekolekcjach. Przed każdym 

posiłkiem odmawiana jest modlitwa.  

 

 



ORZEWALNIA SEZONOWA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN    
W roku 2018 zadanie prowadziliśmy w obiekcie przy ulicy Henrykowskiej 4. Zadanie polegało na 

udzieleniu  pomocy doraźnej bezdomnym mężczyznom w kryzysowej sytuacji w sytuacji zagrożenia 

życia. Ogrzewalnia zapewniała gorącą herbatę oraz posiłek. Korzystający z ogrzewalni mogli 

korzystać z łaźni oraz przeprowadzenia zabiegów higienicznych ze zmianą odzieży włącznie. 

Ogrzewalnia oferuje 14 miejsc całodobowego pobytu. 

 

DARMOWA JADŁODAJNIA 

Jadłodajnia ‘U św. Józefa” obiekt murowany parterowy z pełnym zapleczem kuchennym, magazyny, 

jadalnia, spełniający wymogi stawiane przez SANEPID. Darmowa jadłodajnia czynna jest przez cały 

rok. Ilość średnio wydawanych posiłków dziennie 130. Zadanie realizowane we współpracy z parafią 

św. Józefa Robotnika ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osobom biednym i 

bezdomnym z terenu miasta i powiatu zgorzeleckiego. 

 

WYMIAR POMOCY 

L.p. FORMY POMOCY MĘŻCZYŹNI RAZEM 

1. Liczba osób korzystających z pobytu (noclegu) schr. + ogrzewal.        692       692 

2. Podjęli legalne zatrudnienie            4           4 

3. Uzyskali orzeczenie o stopniu niepełnosprawności            5           5 

4. Otrzymali emeryturę, rentę, zasiłek stały itp.            4           4 

5. Osoby które się usamodzielniły            2           2 

6. Leczenie uzależnień (podjęcie terapii)            6           6 

7.  Objęcie wsparciem psychologa          14         14 

8. Posiłki dla osób z zewnątrz (jadłodajnia)   32 370   32370 

9.  Udostępnienie łaźni dla osób z zewnątrz           78         78 

10. Liczba osób którzy w trakcie pobytu zmarli (szpital lub placówka)            1           1 

 

CZĘŚĆ FINANSOWA 

Całkowite koszty działalności statutowe Koła Zgorzeleckiego w 2018 r. wyniosły 886 615,48 zł 

Największe pozycje po stronie wydatków to: 

- wynagrodzenia  391 431,10 zł 

- narzuty na wynagrodzenia  74 044,90 zł 

- zakup żywności   132 330,70 zł 

- media  64 877,61 zł 

- usługi remontowe  45 150,99 zł 

 

DOTACJE  I  INNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW 

Gmina Miejska Zgorzelec na całoroczną działalność schroniska, ogrzewalni i jadłodajni 300 000,00,-  

Starostwo Powiatowe na działalność jw.  30 000,00,- 

Gmina Wiejska Zgorzelec  25 000,00,- 

Zarząd Główny TPBA  9 000,00,- 

Składki członkowskie  885,00,- 

Częściowa odpłatność mieszkańców za pobyt  192 214,46,- 



Ofiary pieniężne i rzeczowe  15 215,00,- 

Wpływ z odpisu 1% od osób fizycznych  2 042,61,- 

Wartość darowizn żywnościowych rzec 141 448,89 

Refundacje z OPS-ów kosztów pobytu osób w naszej placówce  137 692,35,- 

 

                                                                                 Opracował: Prezes Koła Zgorzeleckiego TPBA 

 

                                                                                                      Andrzej Ługowski 

 

        

                                            

                                   


