
URZAD MIASTA GDYN)
BIURO KONTROLI

Ale|a Morizatka Pilsudtkiego 52;5*

81-382 Gdynia

PBK.1711.10.1.2016

PROTOKOL NR 15/2016

z kontroli planowej przeprowadzonej w:
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwosci^ Psychoruchow^ i Ich
Rodzinom „POMOST", ul. Orlowska 70, 81-542 Gdynia
przez:

Iwon$ Hebel - inspektora Biura Kontroli

napodstawie upowaznienia nr 15/2016 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
24 sierpnia 2016 r. (SOO.077.77.2016)

Kontrola planowa dotyczyla prawidlowosci rozliczenia zadania „Pomoc
dzieciom z zespolem ADHD i ich rodzinom" - 2015 rok. Umowa nr
KB/158/OZ/6/W/2015.

Kontrol? przeprowadzono w okresie od 24 sierpnia do 13 wrzesnia 2016 roku.

W kontrolowanym okresie funkcj? prezesa pelnila Pani Joanna Chromik-
Kovacs. Ksiegowosc Stowarzyszenia prowadzilo Biuro Rachunkowe Elzbieta
Wrycza ul. Jana Matejki 11, 80-232 Gdansk (zal. nr 2).

Wyjasnieh w trakcie kontroli udzielaly:
1. Pani Joanna Chromik-Kovacs - Prezes.

2. Pani Justyna Zdrojewska - Skarbnik.

Napodstawie udostejpnionych dokumentow ustalono, co nast^puje:

I. PRZEPISY PRAWA

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekstjednolity, Dz.
U. z 2013 r., poz. 594 z pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekstjednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z pozn. zm.).

3. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tekstjednolity, Dz. U.
z 2013 r. poz. 330 z pozn. zm.).
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4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
U.z2011 r. Nr 6, poz. 25).

5. Uchwala nr XLVII/1004/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 pazdziernika 2014
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu wspolpracy miasta Gdyni
z organizacjami pozarzadowymi na lata 2015-2020.

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z pozn. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekstjednolity,
Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.).

7. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodkow publicznych (tekstjednolity, Dz. U. z 2008 r.,
Nr 164, poz. 1027 z pozn. zm.).

8. Zarzadzenie nr 438/14/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia
2014 r. w sprawie: Ogloszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotow
prowadz^cych dzialalnosc pozytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:
Pomoc dzieciom z zespolem ADHD i ich rodzinom.

9. Zarzadzenie nr 962/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 lutego
2015 r. w sprawie: rozstrzygnieria otwartych konkursow ofert na przyznanie
dotacji organizacjom pozarzadowym na wsparcie realizacji zadah publicznych
z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

II. UMOWA NR KB/158/OZ/6/W/2015.

Zarz^dzeniem nr 438/14/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
23 grudnia 2014 r. ogloszono otwarty konkurs ofert, majqcy na celu przyznanie
dotacji podmiotom prowadzqcym dzialalnosc pozytku publicznego na wsparcie
realizacji zadania: Pomoc dzieciom z zespolem ADHD i ich rodzinom.
W ramach realizacji niniejszego zarzadzenia wspierana byla dzialalnosc
terapeutyczna, uspoleczniaj^ca i edukacyjna na rzecz dzieci ze stwierdzon^
nadpobudliwosci^ oraz z podejrzeniem ADHD oraz dzialalnosc na rzecz ich
rodzin mieszkahcow Gdyni wraz z dofmansowaniem zadania publicznego
(zal. nr 3).

Zarzadzeniem nr 962/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 lutego
2015 r. przyznano dotacj? Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom
z Nadpobudliwosci^ Psychoruchow^ i Ich Rodzinom „POMOST" z Gdyni
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81-542, ul. Orlowska 70 na zadanie pod tytulem: „Pomoc dzieciom z zespolem
ADHD i ich rodzinom" w kwocie 25.000,00 zl (slownie: dwadziescia pi?c
tysi?cy zlotych brutto) (zal. nr 4).

W dniu 27 lutego 2015 r. zawarto umow? nr KB/158/OZ/6/W/2015
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazw^: „Pomoc dzieciom
z zespolem ADHD i ich rodzinom". Umowa zostala zawarta pomi?dzy Gmina^
Miasta Gdyni (zwana^ dalej ZleceniodawcaJ, reprezentowan^ przez Bartosza
Bartoszewicza - Wiceprezydenta Miasta Gdyni i Teres? Marzejon - Naczelnika
Wydzialu Zdrowia, a Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwosci^
Psychoruchowa. i Ich Rodzinom „POMOST" z siedzib^ w Gdyni 81-542,
ul. Orlowska 70 (zwanym dalej Zleceniobiorca), reprezentowanym przez
Prezesa Zarzadu - Joann? Chromik-Kovacs oraz Skarbnika - Justyn?
Zdrojewsk^. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia podpisania
umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. (zal. nr 5).

Ww. umowa^ zlecono Zleceniobiorcy realizacj? zadania publicznego pod
nazwa; „Pomoc dzieciom z zespolem ADHD i ich rodzinom", okreslonego
szczegolowo w ofercie zlozonej przez Zleceniobiorc? w dniu 16.01.2015 r.
(zal. nr 6) oraz w korekcie merytorycznej, zlozonej w dniu 05.02.2015 r., ktora
zostala przyj?ta (zal. nr 7).

Zleceniodawca zobowiazal si? do przekazania na realizacj? zadania
publicznego kwoty dotacji w wysokosci 25.000,00 zl brutto. Zgodnie z umowa^
nr KB/158/OZ/6/W/2015 oraz kosztorysem, zawartym w przyj?tej przez
Zleceniodawc? ofercie, Zleceniobiorca zobowiazal si? zachowac przy realizacji
zadania limity wydatkow na poszczegolne kategorie kosztow rodzajowych
z dopuszczalnym przesuni?ciem mi?dzy poszczegolnymi kategoriami,
wynosz^cymi nie wi?cej niz 10% wartosci danej kategorii kosztu rodzajowego:
koszt wynagrodzeh 5 terapeutow w kwocie 25.000,00 zl brutto z dotacji, a takze
zobowiazal si? do przekazania na realizacj? zadania srodkow finansowych
wtasnych - 11.055,00 zl brutto i wkladu osobowego - 6.300 zl brutto.
Calkowity koszt zadania publicznego stanowil sum? kwot dotacji, srodkow
finansowych wlasnych, srodkow finansowych z innych zrodel oraz wkladu
osobowego (w tym swiadczeh wolontariuszy i pracy spolecznej czlonkow),
o ktorych mowa w kosztorysie i wynosil 42.355,00 zl brutto. Wysokosc
srodkow finansowych wlasnych, srodkow finansowych z innych zrodel
publicznych oraz srodkow pozostalych mogla si? zmieniac, o ile nie zmienila si?
ich suma. Ponadto, Zleceniobiorca byl zobowiazany zachowac procentowy
udzial dotacji w calkowitych kosztach zadania publicznego, nie wi?kszy niz
59,02%.

Projekt Stowarzyszenia zakladal realizacj? zadania publicznego poprzez
organizacj?:

• terapii grupowej;
• warsztatow psychoedukacyjnych dla rodzicow;
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• konsultacji i porad indywidualnych;
• superwizji zaj?c grupowych.

Projekt „Pomoc dzieciom z zespolem ADHD i ich rodzinom" skierowany
byl przede wszystkim do rodzin dzieci z zespolem nadpobudliwosci
psychoruchowej z deficytem uwagi lub z podejrzeniem ADHD - do samych
dzieci oraz ich rodzicow, mieszkahcow Gdyni. Odbiorcami zadania byli takze
gdyhscy nauczyciele maj^cy w klasach nadpobudliwe dzieci.

Informacje o naborze uczestnikow, mozliwosciach udzialu w terapii,
warsztatach lub konsultacjach indywidualnych byly propagowane na biezaco
przy tworzeniu grup. Grupa dzieci mlodszych, zlozona przede wszystkim
z uczestnikow terapii z 2014 roku byla kontynuowana. Dokumentacja
prowadzona podczas zaj?c obejmowala m.in. konspekty zaj?c oraz listy
obecnosci uczestnikow spotkah. Wszyscy uczestnicy terapii grupowej od
poczatku do kohca cyklu zaj?c ucz?szczali na terapi? z duza^ regularnosci^. Pani
Justyna Zdrojewska - Skarbnik wyjasnila, ze brakpodpisow na liscie obecnosci
grupy dzieci starszych w dniu 17.03.2015 r. byl spowodowany brakiem listyna
zaj?ciach (zal. nr 9, 10).

Na podstawie udost?pnionej dokumentacji merytorycznej kontrolujaca
stwierdzila, ze w kontrolowanym okresie sprawozdawczym zorganizowano
i przeprowadzono:

1. terapie grupowe dla dzieci z ADHD lub z podejrzeniem zespolu
nadpobudliwosci;
- 2 grupy terapeutyczne dzieci w wieku 8 - 10 lat oraz dzieci w wieku 11 -
13 lat; spotkania odbywaly si? przez 8 miesi?cy z wylaczeniem okresu
wakacji, 1 raz w tygodniu po 1,5 godziny. Grupa terapeutyczna
obejmowala 7 uczestnikow i 2 prowadz^cych (psycholog lub/i pedagog).
W grupie dzieci starszych (11-13 lat) po miesiqcu terapii i rezygnacji
jednego uczestnika terapii, wolne miejsce zajai nowy uczestnik.
W sumie przeprowadzono 105 godzin terapii grupowej.
Za udzial dziecka w terapii grupowej przewidziano doplat? rodzica
w wysokosci 60,00 zl/miesi^c;

2. warsztaty psychoedukacyjne dla rodzicow dzieci z zespolem
nadpobudliwosci psychoruchowej (ADHD), b^dz z podejrzeniem ADHD;
- 2 grupy warsztatow psychoedukacyjnych dla rodzicow;
warsztaty odbywaly si? przez 8 miesi?cy, z wylaczeniem okresu wakacji,
1 raz w tygodniu po 1,5 godziny w tym samym czasie, gdy dzieci byly na
zaj?ciach terapeutycznych, zaj?cia prowadzila jedna osoba, psycholog lub
pedagog. W sumie przeprowadzono 105 godzin warsztatow
psychoedukacyjnych dla rodzicow.
Za udzial w zaj?ciach warsztatowych przewidziano doplat? rodzicow
w wysokosci 30,00 zl/miesi^c;
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3. konsultacje/porady indywidualne dla dzieci, rodzin dzieci z ADHD oraz
nauczycieli ucz^cych dzieci z nadpobudliwosci^ psychoruchowaj
- przeprowadzono 66 godzin konsultacji indywidualnych po 1 godzinie
z jedna^ osoba^ prowadzax^.
Za przeprowadzenie konsultacji indywidualnych Stowarzyszenie
„POMOST" pobieralo oplat? w wysokosci 35,00 zl/godzin?.

4. superwizje zaj?c grupowych;
- przeprowadzono 30 godzin superwizji, polegaj^cych na bezposredniej
obserwacji zaj?c grupowych przez psychologa, maj^cych na celu wsparcie
terapeutow w pracy oraz podnoszenie jakosci ich pracy w kontakcie
z dzieckiem z ADHD.

W okresie od marca do grudnia 2015 r. w zadaniu „Pomoc dzieciom
z zespolem ADHD i ich rodzinom" uczestniczylo:

• 14 dzieci na terapii grupowej w 2 grupach terapeutycznych;
• 21 dzieci w ramach konsultacji indywidualnych (z tego 3 ucz?szczalo na

terapi? grupowaj;
• 14 rodzicow w ramach warsztatow psychoedukacyjnych dla rodzicow;
• 26 rodzicow na konsultacjach indywidualnych (z tego 4 ucz?szczalo na

warsztaty);
• 15 nauczycieli bezposrednio w ramachkonsultacji indywidualnych;
• okolo 23 nauczycieli posrednio dzi?ki uzyskanym opiniom i zaleceniom

wydanym po terapii grupowej lub po konsultacjach indywidualnych;
• 4 terapeutow skorzystalo z superwizji omawiaj^cych.

(zal. nr 11)

W 2015 r. zrealizowano w nast?puj^cym wymiarze czasowym:
• 105 godzin terapii grupowej;
• 105 godzin warsztatow psychoedukacyjnych dla rodzicow;
• 66 godzin konsultacji indywidualnych;
• 30 godzin superwizji zaj?c grupowych.

W kontrolowanym okresie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
z Nadpobudliwosci^ Psychoruchow^i Ich Rodzinom „POMOST", wpisane do
Krajowego Rejestru Saxlowego pod nr 0000106033 (zal. nr 12) wykonywalo
swoje zadania statutowe na terenie Szkoly Podstawowej Nr 13 w Gdyni,
ul. Halicka 8 w wynajmowanych salach lekcyjnych i pomieszczeniach
szkolnych oraz udzielalo konsultacji indywidualnych dla nauczycieli
w szkolach, w ktorych uczylo si? dane dziecko (zal. nr 13).

Kontroluj^cej okazano dwie umowy najmu sal lekcyjnych, zawarte na czas
02.03-26.06.2015 r. i 03.09-31.12.2015 r. pomi?dzy Szkoly Podstawow^ nr 13,
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reprezentowanq przez Jolant? Matulewicz - Dyrektora, a Stowarzyszeniem
Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwosci^ Psychoruchow^ i Ich Rodzinom
„POMOST", reprezentowanym przez Justyn? Zdrojewska^ - Skarbnika oraz
Joann? Chromik-Kovacs - Prezesa (zal. nr 14, 15). Z wyjasnieh, uzyskanych od
Pani Joanny Chromik-Kovacs - Prezesa wynika, ze zaj?cia z uczestnikami
zrealizowane w dn. 29 i 30.06.2015 r. oraz w dn. 01.09.2015 r. odbyly si?
w szkole, pomimo umowy najmu obowiazujacej do dn. 26.06.2015 r. oraz
umowy najmu obowiazujacej od 03.09.2015 r. (zal. nr 16).

Kontroluj^cej udost?pniono wgl^d w obszern^ dokumentacj? projektu,
konspekty terapii grupowych dla dzieci oraz programy warsztatow
psychoedukacyjnych dla rodzicow. Kontroluj^ca stwierdzila, ze na kazde
spotkanie opracowano oddzielny scenariusz zaj?c. Obecnosc na spotkaniach
potwierdzila lista osob uczestnikow. Na zakohczenie cyklu terapii grupowej
rodzice dzieci otrzymali opini? o funkcjonowaniu dziecka na zaj?ciach oraz
zalecenia przydatne dla nich, jak i dla nauczyciela do dalszej pracy. Rodzice
uczestniczacy w warsztatach edukacyjnych przed rozpocz?ciem zaj?c dokonali
opisu wlasnych oczekiwah, trudnosci, jakie napotykali w wychowaniu swojego
dziecka, stosowanych metodach wychowawczych i ich skutecznosci (pretest),
wypelnili rowniez ankiety kohcowe (posttesty), w ktorych dokonali oceny
prowadzonych zaj?c, czy zaj?cia spelnily ich oczekiwania i pomogly
wcodziennym funkcjonowaniu z dzieckiem (zal. nr 17,17a). Nauczyciele
dziecka ucz?szczaJ4cego na terapi? otrzymywali do wypelnienia ankiety
wst?pne i ankiety kohcowe, opisuj^ce zachowanie dziecka.

Zgodnie z § 10 ust. 2 umowy nrKB/158/OZ/6/W/2015 Zleceniobiorca byl
zobowiajzany do zlozenia sprawozdania kohcowego z wykonania zadania
publicznego, sporzadzonego wedlug wzoru stanowi^cego zal^cznik nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
wsprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), w terminie 30 dni od dnia zakohczenia
realizacji zadania.

Kontroluj^ca ustalila, ze sprawozdanie kohcowe zlozono 21.01.2016 r.
(zal. nr 18), a 8.03.2016 r. - korekt? rozliczenia kosztow (zal. nr 19).
Z przedlozonego sprawozdania kohcowego i kontroli wydatkow wynika, ze
Zleceniobiorca dokonal zmian i przesuni?c srodkow wlasnych
wposzczegolnych kategoriach kosztow w ramach pozycji kosztorysu 1.3 -
wynagrodzenie prowadz^cych konsultacje indywidualne, II. 1- obsluga
ksi?gowa zadania, III.2 - wynajem sal nazaj?cia. Przesuni?cia i zmiany byly
uwarunkowane tym, ze kwotanajmu okazala si? nizsza w zwiazku
z rozpocz?ciem zaj?c od marca 2015 r., a nie jak wst?pnie zakladano od lutego
2015 r.; dodatkowo Szkola Podstawowa nr 13 naliczyla nieznacznie nizsza.
stawk? zawynajem sal niz wst?pnie zakladana (499,55 zl, a nie 500 zl).
Uzyskane nadwyzki fmansowe z wynajmu sal wwysokosci 420 zl przeznaczono
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na realizacj? dodatkowych 6 h konsultacji, a kwot? 83,60 zl - na obslug?
ksi?gow^. Ponadto, zwi?kszyla si? liczba uczestnikow zadania oraz pobrano
nieco wyzsze oplaty, niz poczaticowo zakladane. Wyzsze kwoty powstale
z nadwyzki wplat uczestnikow zadania wydatkowano w pozycjach: II.4-
materialy kserograficzne - wzrost o 40 zl, II.6 - poczta - wzrost o 17,50 zl,
III.3 - pomoce do zaj?c - wzrost o 50 zl, III.4 - nagrody dla dzieci - wzrost
o 99,96 zl, III.5 - materialy papiernicze i biurowe- wzrost o 100 zl.
Zgodnie z § 2 ust.4 umowy nrKB/158/OZ/6/W/2015 zachowano przy realizacji
zadania limity wydatkowz dopuszczalnym przesuni?ciem mi?dzy
poszczegolnymi kategoriami kosztow wynosz^cymi nie wi?cej niz 10% wartosci
danej kategorii kosztu rodzajowego. Pani JoannaChromik-Kovacs - Prezes
Stowarzyszenia informowala ustnie pracownikow Wydzialu Zdrowia Urz?du
Miasta Gdyni o koniecznosci dokonania zmian i przesuni?c w zakresie
finansowania wydatkow wlasnych (zal. nr 13).

Zleceniobiorca prowadzil dokumentacj? finansowo-ksi?gow4 i ewidencj?
ksi?gowa^ zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tekstjednolity, Dz. U. z 2013 r.
poz. 330 z pozn. zm.), w sposob umozliwiaj^cy identyfikacj? poszczegolnych
operacji ksi?gowych. Stowarzyszenie „POMOST" udost?pnilo kontrolujacej
dokumentacj? ksi?gow^ obejmujqc^ faktury i rachunki, dotyczace poniesionych
wydatkow z dotacji oraz faktury i rachunki, fmansowane ze srodkow wlasnych.
W trakcie trwania kontroli, na wniosek kontrolujacej poprawiono bl?dny opis na
rachunku za wynagrodzenie nr 05/09/2015 (zal. nr 20) oraz bl?dy pisarskie na
rachunkach za wynagrodzenie nr 07/06/2015, 04/10/2015 (zal. nr 21, 22).
Rachunki sprawdzono pod wzgl?dem formalnym, rachunkowym
i merytorycznym.

Wklad osobowy w realizacji zadania, okreslony w kosztorysie w kwocie
6.300 zl brutto stanowily prace, polegaj^ce na opracowaniu ofert wraz
z odpowiednimi informacjami i skierowanie ich do uczestnikow zadania ustnie
i drog^ mailow^, przeprowadzeniu naboru na zaj?cia, analizie dokumentacj i
i sporz^dzaniu sprawozdah, przeprowadzaniu ankiet ewaluacyjnych,
przygotowaniu sprawozdania kohcowego, w sumie 126 godzin pracy
(zal. nr 23-31).

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 umowy nrKB/158/OZ/6/W/2015 Zleceniobiorca
zobowi^zany byl zachowac procentowy udzial dotacji w calkowitych kosztach
zadania publicznego, nie wi?kszy niz59,02%. Calkowite koszty fmansowe
zadania wyniosly 42.662,46 zl brutto, obowi^zek procentowego udzialu dotacji
zostal zachowany.
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III. UWAGI KONCOWE

1. Srodki publiczne wydatkowano zgodnie z celem, na jaki Stowarzyszenie
„POMOST" je uzyskalo i na warunkach okreslonych umowa^
nrKB/158/OZ/6/W/2015.

2. Osoby zatrudniane przez Stowarzyszenie „POMOST" posiadaly peine
kwalifikacje i uprawnienia wymagane przy realizacji zadania publicznego
„Pomoc dzieciom z zespolem ADHD i ich rodzinom". Z przedlozonej
dokumentacj i projektu Stowarzyszenia „POMOST" wynika, ze wymieniona
w ofercie psycholog i pedagog Maja Kalinowska nie realizowala zadania.

3. W zakresie zwi^zanym z realizacj^ zadania publicznego, w tym
z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
Zleceniobiorca odebral stosowne oswiadczenia osob, ktorych te dane dotycz%
zgodnie z ustawa^ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z pozn. zm.).

4. Zleceniobiorca zgodnie z umowa^ informowal, ze zadanie jest
wspolfinansowane ze srodkow otrzymanych od Gminy Gdynia. Informacja ta
oraz logo Zleceniodawcy zawarte byly we wszystkich materialach, publikacjach,
ogloszeniach, ankietach oraz zostaly zamieszczone na stronie internetowej
Stowarzyszenia www.pomost.pomorskie.pl.

Na tym protokol zakohczono.

Joanna Chromik-Kovacs - Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
z Nadpobudliwosci^ Psychoruchowa, i IchRodzinom „POMOST" oraz Justyna
Zdrojewska - Skarbnik zapoznaly si? z trescia, §§35,36 ust. 2 i 37 Zarz^dzenia
nr 11/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 roku w sprawie
zasad przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urz?du Miasta Gdyni.
Protokol sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, ktore
otrzymuj^: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwosci^
Psychoruchow^ i Ich Rodzinom „POMOST" oraz Biuro Kontroli a/a.

Joanna Chromik-Kovacs

Prezes Stowarzyszenia „POMOST": Kontrolujjjca:
PrezesStc^ysze^POMOST" |NSPEKT OR

JaotinMromik^vocs msrlMQnaHejoel
Justyna Zdr/fjewska^
Skarbnik Stowarzyszenia „POMOST":

z Nadpobudliwosci^ Psyi horuchowa.
i ich Rodzin "POMOST"

ul. Ortowska 70, 81-542 Gdynia
tel.kont. 53 629 36 05, kom. 509 073 743

KRS 106033, Regon 192734049
NIP 586-20-87-289


