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1. Podstawowe dane: 
Nazwa:  Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z 
siedzibą w Borowym Młynie,  

Adres:   Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo,  

Numer KRS: 0000058879, 12.11.2001r. - data rejestracji 

Numer REGON: 170422730 

Zarząd: 

 Prezes Zarządu:   Ewelina Godlewska 

zam. Barcice 18 

82- 420 Ryjewo 

 Wiceprezes   Zarządu:      Olga Loroch 

zam. ul. Michałowskiego 14d/7 

82-200 Malbork 

 Członek Zarządu-Skarbnik:  Regina Toruń  

Ul. Mickiewicza 50a/20 

82-400 Sztum 

 

 

 

2. Cele  
Stowarzyszenia 
1. Działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 

osób niepełnosprawnych oraz nieuleczalnie chorych z 
uwzględnieniem rehabilitacji zdrowotnej i zapewnieniem 
całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom w podeszłym wieku, 

2. Działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 
osób z zaburzeniami psychicznymi,  

3. Reintegracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem i wykluczonych społecznie,  

4. Pomoc osobom w kryzysie, ofiarom przemocy w rodzinie i osobom 
starszym,  

5. Opieka nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie 
niepełnosprawnymi i podlegającymi wykluczeniu społecznemu oraz 
zapobieganie tym sytuacjom, w tym również przeciwdziałanie 
bezrobociu,  

6. Edukacja i integracja społeczna, wspieranie i organizowanie 
wolontariatu,  

7. Pomóc wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w 
usamodzielnieniu się,  

8. Działania na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym 
uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji 
regionu,  

9. Aktywność na polu zagospodarowania czasu wolnego, organizacji 
wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży zarówno 
zamieszkujących placówki „AGAPE”, jak i zamieszkujących w lokalnym 
środowisku,  
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10. Upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa, pracowników 
pomocy społecznej, służby zdrowia, szkolnictwa, samorządów 
lokalnych i różnych organizacji społecznych o podłożu problemu 
bezdomności oraz jego następstwach,  

11. Głoszenie Dobrej Nowiny wśród ubogich, zagubionych i 
zawiedzionych wypływającej z nauki Kościoła Katolickiego.  

 

3. Najważniejsze zdarzenia związane z 
otrzymaniem lub wydatkowaniem 
pieniędzy 
 
1.  
 Tytuł projektu:  „zapewnienie schronienia wraz z opieką dla ok. 20 
osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami 
bezdomnymi”  

Termin realizacji: 01.04.2015r. – 31.03.2018r. 

Zakres zadania: zapewnienie schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób 
starszych, niepełnosprawnych, w szczególności będących osobami 
bezdomnymi.  
 Źródło finansowania: Prezydent Miasta Gdyni 
Kwota dofinansowania: 69.720,00 zł 
 

2. Tytuł projektu: „AGAPE – bezpieczną przystanią” 

Termin realizacji: 01.01.2016r. – 31.05.2018r. 

Zakres zadania: Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc całodobowych 
okresowego pobytu  w ośrodku wsparcia. 

 Źródło finansowania: MOPR Gdańsk dział ds. Seniorów WPIRON 

Kwota dofinansowania:  106.709,29 zł  
3.  Tytuł projektu: „Żyjemy świadomie” 

Termin realizacji: 01.06.2018r. -15.12.2018r.  

Zakres zadania:  

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Kwota dofinansowania: 8.000,00 zł 
 

 4. Tytuł projektu: „100 lat Niepodległości – 3 kultury – 1 ojczyzna - 
Ryjewo ” 

Termin realizacji: 01.06.2018r.- 30.06.2018r. 

Zakres zadania: realizacja zadania publicznego w zakresie kultury i 
dziedzictwa narodowego. 

  Źródło finansowania: Gmina Ryjewo 

Kwota dofinansowania: 3.250,00 zł 
5. Tytuł projektu: „Od dziś zmieniamy swoje Zycie – zapewnienie 
kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym i niepełnosprawnym 
na bazie Schroniska w Borowym Młynie””  

Termin realizacji: 16.07.2018r. – 31.12.2018r. 
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Zakres zadania: Całodobowe wsparcie dla osób bezdomnych w tym osób 
niepełnosprawnych zamieszkujących w Schronisku AGAPE w Borowym 
Młynie. 

 Źródło finansowania: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 

Kwota dofinansowania: 13.000,00 zł 
 

 

6. Nazwa projektu: ”Agape naszą szansą 2018” 

Termin realizacji : 16.07.2018r.  –  31.12.2018r. 

Zakres zadania: całodobowe wsparcie dla osób bezdomnych na bazie 
Schroniska AGAPE w Nowym Stawie. 

Źródło finansowania:   Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 

Kwota dofinansowania : 13.000,00 zł 

 

7. Tytuł projektu: Q wolności 

Termin realizacji: 01.01.2018r.  – 31.12.2018r. 

Zakres zadania: organizacja stanowiska pracy dla osoby długotrwale 
bezrobotnej. 

Źródło finansowania: Ministerstwo Sprawiedliwości 

Kwota dofinansowania: 24.060,00 zł 

 

8. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników pozostających 
długotrwale bez zatrudnienia. 

Źródło finansowania: Urząd Pracy w Malborku 

Kwota dofinansowania: 28.437,87 zł 

 

9. Tytuł projektu: „Plus dla wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia” 

Termin realizacji: 01.12.2016 – 30.06.2018r 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny 

Zakres zadania: trwałe wejście na rynek pracy 60 osób z województwa 
pomorskiego. 

Kwota dofinansowania: 38.400,00 zł 

 

10. Tytuł projektu:  „Agape niepełnosprawnym 2018 – 2020” 

Termin realizacji: 01.04.2018r. – 31.12.2018r. 

Zakres zadania: zapewnienie schronienia wraz z opieką dla  osób 
starszych, niepełnosprawnych, w szczególności będących osobami 
bezdomnymi.  
 Źródło finansowania: Prezydent Miasta Gdyni 
Kwota dofinansowania: 246.200,00 zł 
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11. Tytuł projektu: „AGAPE – bezpieczną przystanią” 

Termin realizacji: 01.06.2018r. – 31.12.2018r 
Zakres zadania: Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc całodobowych 
okresowego pobytu  w ośrodku wsparcia. 

 Źródło finansowania: MOPR Gdańsk dział ds. Seniorów WPIRON 

Kwota dofinansowania:  155.810,49 zł  
 
 

12. Tytuł projektu:  Ostoja „Borowy Młyn” 

Termin realizacji: 01.08.2018r. – 31.12.2020r 
Zakres zadania: utworzenie Dziennego Domu Pobytu 

 Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny 

Kwota dofinansowania:  174.130,00 zł 
 
 

13.  Tytuł projektu: „Profesjonalna opieka nad osobami chorymi” 

Termin realizacji: 01.09.2018r. – 30.10.2018r 
Zakres zadania: dofinansowanie do szkoleń dla pracowników 
Stowarzyszenia. 

 Źródło finansowania: Powiatowy Urząd Pracy Kwidzyn 

Kwota dofinansowania:  14.400,00 zł  
 
 
 

 
 

4.  Opis prowadzonej działalności 
gospodarczej 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszelkie 
dochody przeznacza na działalność statutową. 

 

5. Informacje o osiągniętych 
przychodach 
a) przychody z działalności statutowej: 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY W ZŁ 

1. 

2. 

3. 

Przychody finansowe 

Pozostałe przychody 

Zyski nadzwyczajne 

0,00 

4.470,98 

0,00 

 RAZEM 4.470,98 

 

 

 

b) przychody finansowe: 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY W ZŁ 

1. Składki brutto określone statutem                          1.840,00 
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2. PRZYCHODY z działalności 
statutowej  

nieodpłatnej pożytku publicznego w 
tym: 

a) refundacja kosztów pobytu 
mieszkańców 
 

b) 1% podatku 
 

c) SOD 
 

d) dotacje 

 
 
 
 
 
 

6.319.794,59 

 

724,70 

10.800,00 

895.117,65 

3. POZOSTAŁE przychody określone 
statutem – darowizny rzeczowe 

 

Darowizny pieniężne 

 

353.282,47 

 

3.553,79 

4. RAZEM 7.585.113,20zł 

 

 

 

 

 

6. Informacje o poniesionych kosztach 
a) informacje o strukturze kosztów: 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY W ZŁ 

1.  Koszty realizacji działalności 
statutowej nieodpłatnej pożytku 
publicznego, w tym: 

895.117,65 

 a. zużycie materiałów i energii 

b. usługi obce 

c. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia 

340.338,77 

93.851,16 

460.927,72 

 

2. Koszty administracyjne: 

a) zużycie materiałów i energii 
b) usługi obce 
c) podatki i opłaty  
d) wynagrodzenia oraz 

ubezpieczenie społeczne i inne 
świadczenia 

e) amortyzacja 
f) pozostałe koszty 

6.467.718,36 
 

1.970.261,55 
626.174,01 
26.730,06 

 
3.723.929,20 

 
119.745,94 

877,60 
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b) koszty finansowe: 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY W ZŁ 

1.  Koszty finansowe w tym: 

a) koszty finansowe  
b) pozostałe koszty 
c) straty nadzwyczajne 

4.407,27 
 

4.121,03 
286,24 

0,00 
 

 

 

 

 

 

7. Informacje o zatrudnionych osobach 
Przeciętne roczne zatrudnienie osób w 2018 roku  wyniosło  99  osób. 

 

8. Kwota wypłaconych wynagrodzeń 
brutto 
Wysokość wynagrodzenia brutto za 2018 rok wyniosła łącznie 
4.184.856,92 zł. 

 
 

9. Informacja o wynagrodzeniach 
wypłacanych członkom zarządu  
  
Zarząd (trzy osoby) pełni swoje funkcje społecznie. 

 
 
10. Informacja o udzielonych 
pożyczkach  
  
Stowarzyszenie w 2018 roku nie udzieliło żadnych pożyczek pieniężnych. 

 

 

 

11. Dane o wartości nabytych obligacji 
Stowarzyszenie nie nabyło i nie posiada obligacji, nie nabyło udziałów i 
akcji w spółkach. 

 

12. Dane o nabytych nieruchomościach 
oraz innych środkach trwałych  
Stowarzyszenie w  2018 roku  nabyło następujące środki trwałe:              
- zmywarka Whirpool o wartości 3.500,00 zł 
- samochód Citroen Berlingo o wartości 21.600,00 zł 
- meble kuchenne o wartości 3.500,00 zł 
- urządzenie do magnetoterapii o wartości 3.500,00 zł 
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- poręcze ze staliw kwocie 17.000,28 zł 
 

13. Dane o wartości aktywów i 
zobowiązań 
I. Aktywa trwałe:                  1.780.342,77 zł 
II.  Aktywa obrotowe:                     1.187.819,61 zł 
III. Krótkoterminowe rozliczenia  
      międzyokresowe                                                    0,00 zł 
IV. Zobowiązania i rezerwy:                     713.660,54 zł 
 
w tym: 
a) zobowiązania długoterminowe 
     z tytułu kredytów i pożyczek         464.285,72 zł 
b) zobowiązania krótkoterminowe 
     i fundusze specjalne           17.344,50 zł 
c)  rozliczenia międzyokresowe                     232.030,32 zł 
 
 
 

14. Informacja o kwotach 
zgromadzonych na rachunkach 
bankowych   
Według stanu na 31.12.2018 r. kwota zgromadzonych środków 
pieniężnych wyniosła 1.142.648,61 zł. 

 

 

 

15. Informacje o przeprowadzonych 
kontrolach w Stowarzyszeniu 
Kontrole w okresie sprawozdawczym: 

  
Kontrole w Schronisku AGAPE w Borowym Młynie: 
 
 Kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 
– 9 maj 2018r. 
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk – 14 wrzesień – 18 
wrzesień 2018r. 
 Kontrola   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie 
Gdańskim – 3 październik 2018r. 
 
 Kontrole  w  Schronisku w Nowym Stawie: 

Kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego: 
 06.12.2018r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Malborku  
 Powiatowa Państwowa Straż Pożarna Malbork – 27.12.2018r. 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni  31.10-15.11.2018r. 

Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie realizacji 
zleconego zdania pod tytułem „Agape” niepełnosprawnym 2018 – 
2020. 

 
Kontrole w Schronisku w Sztumie 
 Kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego – 
15.11.2018 r. 
        
 
Kontrole w Schronisku w Szawałdzie 
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- 13.06.2018r. –Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Malborku -  bieżąca kontrola obiektu 
- 23.11.2018r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Malborku – bieżąca kontrola obiektu 
 

 
 

16. Uchwały Zarządu i ich treść:  
l.dz DATA CZEGO DOTYCZY  

1.  Uchwała z dnia 03.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad 
polityki rachunkowości i planu kont 

2.  Uchwała z dnia 14.03.2018 r. W sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania merytorycznego i 
finansowego za rok 2017 

3. Uchwała z dnia 05.04.2018 r. W sprawie pożyczki z TISE S.A. 

4. Uchwała z dnia 07.05.2018 r. W sprawie zatwierdzenia 
materiałów na Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia 

5. Uchwała z dnia 07.05.2017 r. W sprawie zakupu środka trwałego 
– samochód osobowy marki 
Citroen 

6.  Uchwała z dnia 26.06.2018 r. W sprawie zatwierdzenia wysokości 
stawki za osobodzień w 
poszczególnych placówkach 
Stowarzyszenia „Agape” na rok 

2018 

7. Uchwała z dnia 03.08.2018 r. W sprawie wyboru firmy 
audytorskiej mającej dokonać 
badania sprawozdania finansowego 
za rok 2018 

   

 

17. Inne 
Wynik finansowy za rok obrotowy 2018 wyniósł  222.340,90 zł 

 

 

 

 

 


