KATOLICKIE STOWARZYSZENIE

"ECCLESIA"
ul Trzebnicka 35, 55-120 Oborniki Śl
REGON 021777880

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „ECCLESIA'
ZA ROK 2019

A Dane rejestrowe
1 .Nazwa siedziba i adres: Katolickie Stowarzyszenie „Ecclesia"
ul. Trzebnicka35 55-120 Oborniki SI.
2. Data utworzenia:
15.09.201 lr
3. Data rejestracji KRS:
18.11.2014
4. N r K R S
0000402304
5. Nr.Regon:
02177880
6. Nr NIP:
9151788723
7. Data nadania statusu OPP: 12.11.2014
8. Okres sprawozdawcy: od 01.01.2019 do 31.12.2019
Zarząd Stowarzyszenia
Zbigniew Małkiewicz
Marcelina Domerecka-Puszczyk
Roman Głowaczewski
Adam Kopyra
Adam Kosowski

Prezes Zarządu
Wiceprezes
Wiceprezes
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Henryk Janiak
Kazimierz Raczyński
Tomasz Sokołowski

Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
Członek komisji

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

B. Cele Statutowe Stowarzyszenia
-

pomoc społeczna
podtrzymywaniei upowszechnianie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej
ochrona i promocja zdrowia
działalność na rzecz osób niepełnospranych
organizowanie wypoczynku dla dziecii młodzieży

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE

"ECCLESIA"
Jl Trzebnicka 35, 55-120 Oborniki Śl
REGON 021777880

wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
promocja i organizacja woluntariatu
pomoc Polakom i Polonii za granicą
przeciwdziałanie uzależniom i patologiom społecznych.

C.Sposób realizacji celów statutowych
Realizacja celów statutowych stowarzyszenia następuje poprzez organizowanie,
współfinansowanie lub finansowanie ustalonych przedsięwzięć
-wspieranie poprzez współfinansowanie remontów obiektów kultury i zabytków oraz
ich udostępniania
- organizowanie akcji charytatywnych mających na celu pozyskiwania funduszy na
działalność statutową
-włączanie społeczności lokalnej na terenie gminyi spoza w proponowane akcje
podejmowane przez Stowarzyszenie

D.Opis podejmowanych działań przez Stowarzyszenie
-Stowarzyszenie zorganizowało zamknięty bal karnawałowy dla członków
stowarzyszenia ich rodzin oraz dla osób wspierających stowarzyszenie celem
zdobycia funduszy na działalność statutową - okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia podejmował uchwały i decyzje
wynikające ze statutu
-powołano komisję ds. przeprowadzenia balu charytatywnego
- stowarzyszenie wystąpiło do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o
wsparcie finansowe na piknik Św. Antoniego z okazji ustanowienia Sanktuarium
pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego Husiatyńskiego

E. Przychody z działalności za rok 2019 wyniosłyskładają się na nie ;
składki członkowskie
przychody z 1% na OPP
zbiórki pieniężne
darowizny na piknik parafialny św. Antoniego
odsetki od środków na rachunku bankowym
Wydatki z działalności za rok 2019 wyniosły
składają się na nie :
refundacja zakupu konfesjonałów dla Parafii Judy Tadeusza
św. Antoniego Padewskiego Obornikach SI.
refundacja kosztów zakupu i montażu zegarów dla jak wyżej :

29 590.69 zł

287.00zł
10 965,01 zł
9 550,00zł
8 600.00 zł
188,68 zł
70 447.50zł

29 000,00zł
32 648.00zł

utrzymanie serwera
odnowienie domeny
prowizje bankowe
częściowa refundacja koncertu na pikniku św. Antoniego

39.90zł
86,10zł
73,50zł.
8600,00zł

F. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nikogo nie zatrudniało i nie zlecano
żadnych prac na zewnątrz.
Wszystkie prace związane z działalnością organizacyjną, prowadzeniem ksiąg
rachunkowych i sporządzanie sprawozdawczości Stowarzyszenia były
prowadzone nieodpłatnie- społecznie.

G. Stan środków na 31.12.2019 wyniósł

792,58zł

Zarząd Stowarzyszenia
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