Oborniki Śl. 15-03-2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Katolickiego Stowarzyszenia „Ecclesia” za rok 2015

A . DANE REJESTROWE
1.Nazwa , siedziba i adres:

Katolickie Stowarzyszenie „Ecclesia”,ul. Trzebnicka 35 .
55 -120 Oborniki Śląskie.

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

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18-11 2011 r.

4. Data nadania statusu OPP: 12-11-2014 r.

5. Numer KRS: 0000402304.

6. Numer Regon : 021777880

7. Numer NIP :915-17-88-723

8. Okres sprawozdawczy obejmuje czas od dnia 01-01 -2015 do dnia 31-12 2015r.

9. Skład Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym :
Zarząd Stowarzyszenia
Stan na 01-01-2015
Janiak Henryk - Prezes Zarządu
Marcelina Domerecka-Puszczyk - Wiceprezes Zarządu
Adam Kosowski – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Małkiewicz – Członek Zarządu
Jacek Wawrzyniak - Członek Zarządu

Stan na 10-06 2015
Zbigniew Małkiewicz - Prezes Zarządu
Marcelina Domerecka-Puszczyk - Wiceprezes Zarządu
Roman Głowaczewski - Wiceprezes Zarządu
Adam Kopyra - Członek Zarządu
Adam Kosowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Stan na 01-01-2015r.
Tomasz Sokołowski – Przewodniczący Komisji
Adam Kopyra – Członek Komisji
Katarzyna Szymczak – Członek Komisji

Stan na 10-06- 2015
Janiak Henryk - Przewodniczący Komisji
Kazimierz Raczyński - Członek Komisji
Tomasz Sokołowski - Członek Komisji

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

B. CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA
1. Głównym celem stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności
pożytku publicznego.
2. Celami stowarzyszenia wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
a) Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównanie szans tych rodzin i osób ,
b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości, obywatelskiej i kulturowej,
c) ochrona i promocja zdrowia,
d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

e) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
f) wspieranie kultury , sztuki ,sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
g) promocja i organizacja woluntariatu,
h) pomoc Polakom i Polonii za granicą,
i) działalność na rzecz rodziny , macierzyństwa , rodzicielstwa , upowszechniania i praw
dziecka,
j) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

C. SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH
STOWARZYSZENIA
Realizacja celów stowarzyszenia następuje poprzez organizowanie ,współfinansowanie lub
finansowanie rodzaju przedsięwzięć:
1. wspieranie poprzez współfinansowanie remontów obiektów kultury i zabytków sakralnych oraz
udostępniania ich,
2 . organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na działalność
statutową.
3. włączanie społeczności lokalnej i spoza gminy w proponowane akcje .

D. OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE
1. Po otrzymaniu statusu OPP członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Ecclesia” prowadzili
kampanię na rzecz odpisu 1% podatku od osób fizycznych. Pozyskano nieodpłatnie dwie tablice
informujące o możliwości odpisu 1% na rzecz stowarzyszenia ,rozprowadzono również kalendarze
propagujące możliwość odpisu 1 %. Celem działalności stowarzyszenia w 2015 r. tj. w roku
sprawozdawczym był remont wnętrza kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Judy Tadeusza i
Antoniego Padewskiego przy ul. Trzebnickiej 35 w Obornikach Śląskich.
Po wyborze biura projektowego, dokonanych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków i uzyskaniu pozwoleń, wybrano firmę budowlaną, która rozpoczęła roboty tynkarskomalarskie. Pracami objęto taki zakres, na ile wystarczały fundusze zgromadzone na ten cel.
Stowarzyszenie dofinansowało remont kościoła w wysokości 22 794, 60 zł.
2. Stowarzyszenie zorganizowało tradycyjny bal charytatywny dla członków stowarzyszenia, ich
rodzin i sympatyków stowarzyszenia a więc grona osób znających się . Zebrano 8966 zł. , kwota ta
zasiliła konto stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie wraz z Radą Parafialną przy kościele p.w. św. Judy Tadeusza i Antoniego
Padewskiego zorganizowali Parafialny Piknik Rodzinny z racji uroczystości św. Antoniego
Padewskiego , który jest także patronem dzieci.

Rada Parafialna i Zarząd Stowarzyszenia złożyli podziękowania za wkład pracy w przygotowanie i
zorganizowanie tej miłej zabawy rodzinnej ks. Jackowi Wawrzyniakowi, dla Państwu: Renacie i
Adamowi Kopyrom, Elżbiecie i Adamowi Kosowskim, Katarzynie i Janowi Głodowskim oraz
wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację pikniku. Zebrano 650 zł. Środki te zasiliły konto
stowarzyszenia.
4. Pomoc w dostarczeniu na Kresy Wschodnie „Świątecznej Paczki”.
Uzgodniono z Burmistrzem Gminy Oborniki Śl. Panem A. Poprawą oraz Panią Bożeną
Magnowską reprezentującą Obornickie Centrum Wolontariatu, że Woluntariusze zbiorą dary i
zrobią paczki świąteczne, a stowarzyszenie i gmina sfinansują koszt transportu na Ukrainę do
Husiatyna dla dzieci uczących się w Nadzbruczańskim Towarzystwie Kultury i Języka Polskiego .
Stowarzyszenie wyasygnowało na transport 1000zł.

E. ZATRUDNIENIE W STOWARZYSZENIU
Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym nikogo nie zatrudniało.
Członkowie stowarzyszenia pracują społecznie .

W okresie sprawozdawczym Walne Zgromadzenie podjęło siedem Uchwał, które dotyczyły:
wyboru nowych władz stowarzyszenia, zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych
za 2014 rok.

F. PRZYCHODY I WYDATKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Przychody :
1.Składki członkowskie ……………………………………………..1922,00 zł.
2.Karnawałowy bal charytatywny……………………………………8966,00 zł.
3.Piknik św. Antoniego………………………………………………..650,00 zł.
4. 1 % podatku………………………………………………......…22 794,60 zł.
5. Odsetki bankowe……………………………………………………..11,18 zł.
Razem………

34 343,78 zł.

Wydatki :
1. Remont kościoła………………………………………………. 22 794,60 zł.
2. Opłaty administracyjne……………………………………………. 204,28 zł.
3. Opłaty bankowe…………………………………………………….125,43 zł.

4. Opłata za transport paczek świątecznych na Ukrainę………… 1000,00 zł.
Razem………

24 124,31 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2015r. znajdujących na koncie bankowym Katolickiego
Stowarzyszenia „Ecclesia” wyniósł…….20 031,87 zł.

Prezes

Zbigniew Małkiewicz

