Sprawozdanie merytoryczne z działalności „STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW –
POKÓJ I DOBRO” w okresie od 17 luty 2005 roku
do 31 grudnia 2005 roku
1.

Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów
„Pokój i Dobro”.

2.

Siedziba: kraj Polska, województwo podkarpackie, powiat stalowowolski,
gmina Stalowa Wola, miejscowość Stalowa Wola.

3.

Adres: 37 – 464 Stalowa Wola, ul Klasztorna 27.

4.

Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 17. 02. 2005 roku
pod numerem Regon: 0000229275.

5.

Członkowie zarządu:

-

Stanisław Cisek - zam. 37-464 Stalowa Wola, ul. Traugutta 63,

-

Roman Lukaszewski - zam. 37-464 Stalowa Wola, ul. Klasztorna 27,

-

Krystyna Mierzwa – zam. 37-464 Stalowa Wola, ul M. Dąbrowskiej 3

6.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

-

Helena Kłapeć - zam. 37-464 Stalowa Wola, ul. Traugutta 57,

-

Zofia Skiba - 37-464 Stalowa Wola, ul. Traugutta 43,

-

Zofia Rostek - 37-450 Stalowa Wola, ul. Cicha 4.

7.

Celami Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów
– Pokój i Dobro są:
7.1. zachowanie substancji materialnej Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych
Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie - jako zespołu wpisanego do
rejestru zabytków,
7.2. prowadzenie działalności charytatywnej,
7.3. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
7.4. działania wspierające na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
7.5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
8.1. Pozyskiwanie środków na remont Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych
Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie – wpisanego do rejestru
zabytków,

8.2. Finansowanie punktów wydawania posiłków osobom potrzebującym,
8.3. Organizowanie zajęć, szkoleń i spotkań zapobiegających patologiom
społecznym,
8.4. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych i krajoznawczych dla dzieci
i młodzieży,
8.5. Organizowanie kursów i warsztatów dla dzieci i młodzieży,
8.6. Pomoc w prowadzeniu świetlicy dla dzieci i młodzieży.
8.7. Prowadzenie różnych form materialnego i terapeutycznego wspierania i
aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
9.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
9.1. wpływy ze składek członkowskich,
9.2. dotacje, darowizny.

10.

W roku 2005 Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe poprzez:
10.1.Pozyskiwanie środków na remont Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych
Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie – wpisanego do rejestru
zabytków,
10.2.Współuczestnictwo w organizacji i finansowaniu letniego wypoczynku dla
grup dziecięcych i młodzieżowych (łącznie 4 grupy) skupionych wokół
Klasztoru,
10.3.Pomoc w organizacji pikniku charytatywnego na rzecz Powiatowego
Szpitala w Stalowej Woli,
10.4.Pomoc w prowadzeniu świetlicy dla dzieci i młodzieży,
10.5.Organizowanie spotkań, koncertów i zajęć dla młodzieży mających na celu
pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży a przez to
zapobieganie patologiom społecznym.
10.6.Pomoc w zorganizowaniu turnee Chóru Kameralnego Miejskiego Domu
Kultury do Belgii i Niemiec.

11.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

12.

W roku 2005 Stowarzyszenie uzyskało przychody z następujących źródeł:

a. Przychody z działalności
statutowej
Składki brutto określone
statutem
Przychody z działalności
statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
wpływy z 1 % podatku
darowizna rzeczowa
darowizny pieniężne

Przychody z działalności
statutowej odpłatnej pożytku
publicznego
dochód z biletów na koncert
organizowany w ramach akcji
"Trzeźwe Wakacje"

Pozostałe przychody
określone statutem

20 468,63
500,00
17 756,73
6 556,73
1 150,00
10 050,00

2 211,90
2 211,90

0,00

13. Stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych realizowało
następujące świadczenia odpłatne:
Organizacja koncertu zespołu „Tymoteusz” za biletami wstępu.
14. Całkowity koszt realizacji celów statutowych w roku 2005 wyniósł:
Koszty realizacji działalności
statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
współudział w organizacji
Pikniku Charytatywnego
opłata transportu dzieci i
młodzieży na wakacje
organizacja konertu w ramach
akcji "Trzeźwe Wakacje"
opłata transportu Chóru
Kameralnego na turnee do
Belgii i Niemiec

17 187,51
17 187,51
1 000,00
4 000,00
5 188,00
6 999,51

W roku 2005 Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
Koszty administracyjne wyniosły 1 751 zł, w tym 1 150 zł umorzenie otrzymanego
jako darowizny finansowego programu komputerowego, 201 zł prowizje bankowe,

400 zł opłata sądowa. Wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej pracowali
na rzecz Stowarzyszenia nieodpłatnie.
15. Inne dane:
a) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych
b) Nie posiada kwot ulokowanych na rachunkach bankowych
c) Stowarzyszenie nie było nabywcą obligacji, akcji ani innych papierów
wartościowych
d) Stowarzyszenie nie zakupiło żadnych nieruchomości
e) Stowarzyszenie nie nabyło innych środków trwałych
f) Wartość aktywów wyniosła 3 735,52 zł.
16.

Podmioty państwowe i samorządowe nie były dla Stowarzyszenia
"zleceniodawcą".

17.

Stowarzyszenie składa deklaracje:
Deklarację CIT 8
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT.

18.

W roku 2005 nie były przeprowadzane w Stowarzyszeniu żadne kontrole.

