
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU 

BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW 
„POKÓJ I DOBRO”

w Stalowej Woli - Rozwadowie
w okresie od 1 stycznia 2007 roku  do 31 grudnia 2007 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. Nr w KRS:  Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 17. 02. 2005 

roku pod numerem: 0000229275.

5. Regon: 180027189

6. 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

7. Zdarzenia o skutkach finansowych:
Nie dotyczy.

8. Celami  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Klasztoru  Braci  Mniejszych  Kapucynów  – 

Pokój i Dobro są działania w sferze:
8.1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
8.2. Prowadzenie działalności charytatywnej

8.3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym

8.4. Działania wspierające na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania

8.5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

8.6. Wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

8.7. Pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom  w  trudnej  sytuacji  życiowej,  oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób

8.8. Krajoznawstwa, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

8.9. Działalności na rzecz mniejszości narodowych

8.10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

8.11. Promocji,  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy  i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy



8.12. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji.

8.13. Działań  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów i  współpracy 
między społeczeństwami

9. W roku 2007 Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

9.1. Pozyskanie środków i zlecenie renowacji jednego obrazu z XVIII wieku, będących 

własnością Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – 

Rozwadowie – wpisanego do rejestru zabytków, 

9.2. W  ramach  działalności  charytatywnej  Stowarzyszenie  współorganizowało  Piknik 

Charytatywny, w wyniku którego zostało zakupionych:

9.2.3. 5 szt.  łóżek rehabilitacyjnych z materacami przeciw odleżynowymi.

9.2.4. 8 szt. wózków inwalidzkich.

9.2.5. Stół do masażu.

9.2.6. Aparat do elektroterapii i lasoterapii wraz z wyposażeniem

dla Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Stalowej Woli 

9.3. Organizowanie  zajęć  i  spotkań  zapobiegających  patologiom  społecznym  a  w 

szczególności  prowadzenie  zajęć  na  ściankach  wspinaczkowych  i  w  świetlicy 

środowiskowej. Na powyższe pozyskano dotacje  z Gminy.

9.4. Zorganizowanie zajęć i spotkań osób starszych mających na celu rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnej. Na powyższe pozyskano dotacje (wsparcie) z Gminy.

9.5. Przeprowadzenie  akcji  pozyskiwania  środków  na  samochód  dla 

niepełnosprawnego.

9.6. Sfinansowanie  przejazdu młodzieży na Spotkanie Młodych  w Wołczynie  -wyjazd 

wakacyjny.

9.7. Pozyskanie środków na współfinansowanie wyjazdu Chóru Kameralnego MDK na 

turnee do Włoch.

9.8. Przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń w których odbywają się zajęcia: 

ścianki wspinaczkowej, świetlicy dla dzieci i klubu seniora.

10. Na fundusze Stowarzyszenia złożyły się:
10.1. wpływy ze składek członkowskich 

10.2. darowizny pieniężne 

10.3. darowizny rzeczowe 

10.4.wpływy z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych 

10.5. zbiórka środków na Pikniku Charytatywnym 
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10.6. dotacje z Gminy 

11. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

12.  W roku 2007 Stowarzyszenie uzyskało przychody z następujących źródeł:

a. Przychody z działalności statutowej 243 699,36
Składki brutto określone statutem 1 500,00

Przychody z działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego 228 578,02
wpływy z 1 % podatku 19 587,68
darowizna rzeczowa 1 313,75
darowizny pieniężne 66 822,60
dotacje z Gminy 112 617,00
pozostałe (piknik charytatywny) 26 636,99

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 
pożytku publicznego 8 500,00
dopłaty uczestników wycieczek 8 500,00
  
  

Pozostałe przychody określone statutem 6 721,34
wynik 2006 roku 6 721,34
  
  

13. Całkowity koszt realizacji celów statutowych w roku 2007 wyniósł: 

Koszty realizacji działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego  191 221,97
świadczenia pieniężne:  0,00
   
świadczenia niepieniężne:  191 221,97

Zachowanie substancji materialnej Zespołu 
Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów

renowacja 
obrazów 2 800,00

Wypoczynek dzieci i młodzieży

dofinansowanie 
wyjazdu 
wakacyjnego 
młodzieży 4 000,00
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Działalność charytatywna

organizacja 
Pikniku 
charytatywnego 3 728,82

zakup 
wyposażenia dla 
szpitala 35 893,75

Działania w sferze kultury

współfinansowanie 
turnee Chóru 
Kameralnego 9 300,00

Prowadzenie zajęć i aktywizacja osób 
starszych

organizacja czasu 
wolnego osób 
starszych 21 081,24

Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
zajęcia na ściance 
wspinaczkowej 52 736,41

zajęcia na świetlicy 51 127,31

Pozostałe koszty statutowe
umorzenie, 
materiały 
remontowe, usługi 
remontowe 10 554,44

Koszty realizacji działalności statutowej 
odpłatnej pożytku publicznego  0,00
świadczenia pieniężne:  0,00
(wyszczególnienie)   
   
świadczenia niepieniężne:  0,00
(wyszczególnienie)   
   

Pozostałe koszty realizacji zadań 
statutowych  15 215,31
świadczenia pieniężne  15 215,31
koszt wycieczek  15 215,31
   
świadczenia niepieniężne  0,00
(wyszczególnienie)   

W roku 2007 Stowarzyszenie poniosło  koszty administracyjne w kwocie 1 523,01 zł,  w tym:

1. 933,87 zł materiały biurowe, 

2. 340,14 zł prowizje bankowe i opłaty pocztowe, 

3. 249 zł amortyzacja. 
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Wszyscy członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej  pracowali na rzecz Stowarzyszenia 

nieodpłatnie. 

14. Inne dane: 
14.1. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych 

14.2. Nie posiada kwot ulokowanych na lokatach bankowych

14.3. Stowarzyszenie  nie  było  nabywcą  obligacji,  akcji  ani  innych  papierów 

wartościowych 

14.4. Stowarzyszenie nie zakupiło żadnych nieruchomości.

15. Nabyte środki trwałe:
Ogółem  zakupiono  środki  na  wartość  8 841,39 na  wyposażenie:  komputer,  drukarki, 

odkurzacz, telewizor, aparat fotograficzny, ścianka meblowa, szafki kuchenne.

16. Wartości z bilansu

16.1.Aktywa – 79 734,47 zł, w tym 41 040 zł kolejna transza na prowadzenie zajęć na 

sztucznej ścianie wspinaczkowej – umowa obejmuje okres od 1.09.07 do 31.08.08.

16.2.Zobowiązania  –  1  925,84 zł   z  tytułu  dostaw.  325,84,  nie  wykorzystana  część 

dotacji 1 600 zł.

17. Działalność zlecona przez Gminę:

17.1.Prowadzenie  Świetlicy  Środowiskowej  w  Rozwadowie  (powierzenie)– 

dofinansowana w kwocie 7 927,33 zł (15,51%) ze środków własnych.

17.2.Zajęcia  Na  Sztucznej  Ścianie  Wspinaczkowej  –  kontynuacja  umowy  

z 2006 r.

17.3.Działania  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  org.   na  Sztucznych  Ścianach 

Wspinaczkowych (powierzenie)– umowa na okres 1.09.2007 do 31.08.2008. – nie 

wykorzystano  kwotę  1 600  zł  –  w  uzgodnieniu  z  Gminą  przeniesiono  nie 

zrealizowany zakres umowy na rok 2008. 

17.4.Organizacja  czasu  wolnego  dla  osób  starszych  z  Rozwadowa

i  okolic  (wsparcie)–  dofinansowana  w  kwocie  7 286,55  (20  %)  zł  ze  środków 

własnych, 8 500 zł (23 %) – dopłaty uczestników.

18. Informacja o zobowiązaniach podatkowych:
18.1. Stowarzyszenie wywiązywało się terminowo z zobowiązań podatkowych.
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18.2. Stowarzyszenie miało obowiązek jako płatnik w zakresie podatku dochodowego od 

osób fizycznych do składania deklaracji PIT4 i PIT8 (umowy zlecenia na realizację 

zadań).

18.3. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

19.  W roku 2007 nie były przeprowadzane w Stowarzyszeniu żadne kontrole.

Stalowa Wola. 27.03.2008

Cisek Stanisław
Łukaszewski Roman
Krystyna Mierzwa
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