
TOLICKIE STOWARZYSZENIE 
"ECCLESIA" 

Trzebnk*a 35,55-120 Oborniki $l. 
REGON 021777880 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Katolickiego Stowarzyszenia „Ecclesia" za 2018 r. 

A. DANE REJESTROWE 

1 .Nazwa i adres : Katolickie Stowarzyszenie „Ecclesia" 
ul. Trzebnicka 35,55-120 Oborniki Śl. 

2. Data utworzenia: 15-09-2011r. 

3. Data rejesracjiw KRS: 18-09-201 lr. 

4 .Nr KRS: 0000402304 

5. Nr. Regon: 021777880 

6. NIP: 915-17-88-723 

8.0kres sprawozdawczy obejmuje czas od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018 

Zarząd Stowarzyszenia 
Zbigniew Małkiewicz - Prezes Zarządu 
Marcelina Domerecka- Puszczyk - Wiceprezes Zarządu 
Roman Głowaczewski - Wiceprezes Zarządu 
Adam Kopyra - Członek Zarządu , 

Adam Kepyra P/^itłS/tf ' C z ł o n e k Zarządu ^ h ^ ^ / f ^ y 

Komisja Rewizyjna 

Henryk Janiak - Przewodniczący Komisji 
Kazimierz Raczyński - Członek Komisji 
Tomasz Sokołowski - Członek komisji 

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje: 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

B. Cele statutowe stowarzyszenia: 
- pomoc społeczna 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej 

- ochrona i promocja zdrowia 
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 



- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzierzy 
- wspieranie kultury sztuk, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
- promocja i organizacja woluntariatu 
- pomoc Polakom i Polonii za granicą 
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i upowszechniania praw dziecka 
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

C. Sposób realizacji celów statutowych 

Realizacja celów statutowych następuje przez organizowanie, współfinansowanie lub 
finansowanie rodzaju przdsięwzięć: 

1 .wspieranie poprzez współfinansowanie remontów obiektów kultury i zabytków oraz ich 
udostępniania 

2.organizowania akcji charytatywnych mających na celu pozyskiwania funduszy na działalność 
statutową 
3.włączanie społeczności społeczności lokalnej i spoza gminy w proponowane akcje. 

D. Opis podjętych działań przez stowarzyszenie 

1. Stawarzyszenie wraz z Radą Parafialną zorganizowało zamkięty bal karnawałowy dla 
członków stowrzyszenia ich rodzin oraz dla osób wspierających działalność stowarzyszenia, 
podczas balu przeprowadzono licytację darów. 

2. W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia podejmował uchwały idecyzje 
wynikające ze statutu 

3. Powołano zespół do przygotowania balu tj. zebrania darów, fantów ,zorganizowania balu 
oraz przeprowadzenia licytacji podczas balu 

4. Podjęto uchwały w sprawie odnowienia domeny i korzystania z serwera na okres jednego 
roku 

5. Sfinansowano wniosek Dyrekcji Szkoły PodstawowejNr3 w Obornikach Śl. i Samorządu 
Uczniowskiego w sprawie dofinansowania wycieczki. 

6. Sfinansowano renowację filarów w Kościele pw. Judy Tadeusza Antoniego Padewskiego w 
Obornikach Śl. 

7. Opracowano oświadczenie owyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) 
8. Jak co roku sporządzono sprawozdanie do GUS 

E. Zatrudnienie w w stowarzyszeniu 

Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym nikogo nie zatrudniało i nie zlecano żadnych prac na 
zewnątrz.Wszyskie prace związane z prowadzeniem stowarzyszenia były wykonywane przez 

członków społecznie 

F. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 

W okresie sprawozdawczym Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwały dotyczące: 
zatwierdzenia sprawozadnia merytorycznego ,finansowego, udzielenia absolutorium i 
zatwierdzenia oświadczenia o wyrażeniu zgody o ochronie danych osobowych(RODO) 



G. Przychody i koszty w okresie sprawozdawczym. 

Przychody: 
1. Składki członkowskie 447,00zł. 
2. Przychody z 1 % 10502,30zł 
3. Zbiórki pieniężne podczas balu 8820,00zł 
4. Odsetki od lokat w B.S w obornikach 105,67zł 
5. Razem 19 874,97 

Koszty: 
1.Renowacja Filarów. 19 800zł 
2 .Dofinansowanie transportu dzieci 500zł 
3 .Utrzymanie serwera 39,90z 
4. Odnowienie domeny 86,10zł 

Razem 20 496,80zł 

Na planowane zadania na 2019rok pozostaje 42 429,80zł 

Zarząd Stowarzyszenia 

1 .Z.Małkiewicz 
2. M.Domerecka-Puszczyk. 
3. R. Głowaczewski 
4 .A.Kopyra ...A^k?../2q:.S^\ 
5.A.Kosowski £&.<&£/&*Sjr&S 


