Ustroń, 26 marzec 2010

SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
za okres od: 1 stycznia 2009 do31 grudnia 2009

Nazwa podmiotu:

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”

Siedziba:

43 – 450 Ustroń, ul. Dominikańska 14

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN
„PONAD GRANICAMI”
za rok 2009
zarejestrowanego 5.06.2009
które otrzymało Statut OPP 29.10.2009
I. Dane Stowarzyszenia:
Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”
Siedziba: ul. Dominikańska 14, 43 – 450 Ustroń
Data rejestracji w KRS: 05.06.2009 r.
Numer wpisu do KRS: 0000330742
Numer REGON: 241 – 224 – 572
Zarząd Stowarzyszenia:
1. Michał Szałkowski – Prezes Stowarzyszenia
zam. ul. Dominikańska 14, 43 – 450 Ustroń
2. Halina Puchowska – Ryrych – Wiceprezes Stowarzyszenia
zam. ul. Długa 33, 43 – 450 Ustroń
3. Agata Niedzielska – Wiceprezes Stowarzyszenia
zam. ul. Urocza 57, 43 – 450 Ustroń
4. Jolanta Jurzykowska – Skarbnik Stowarzyszenia
zam. ul. Wiśniowa 7, 43 – 450 Ustroń
5. Sylwia Kozieł – Członek Zarządu
zam. ul. Skoczowska 40, 43 – 450 Ustroń

II. Cele statutowe Stowarzyszenia:
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, w dziedzinach: edukacji i
wychowania, kultury i sztuki, sportu i turystyki i innych przedsięwzięć rozwijających i
kształtujących uznane społecznie wartości chrześcijańskie wśród dzieci i młodzieży.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie, między innymi, następujących
rodzajów aktywności:

a) Organizowanie i prowadzenie wakacyjnych półkolonii dla dzieci i młodzieży;
b) Prowadzenie świetlicy środowiskowej, w szczególności poprzez pomoc w nauce dla dzieci i
młodzieży, prowadzenie zajęć rozwijających, organizowanie posiłków dodatkowych, udzielanie
pomocy specjalistycznej (psycholog, logopeda, itp.);
c) Prowadzenie biblioteki;
d) Organizacja imprez turystycznych wyjazdowych i pobytowych;
e) Prowadzenie działalności charytatywnej;
f) Organizowanie aukcji, akcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa;
g) Współpraca w zakresie objętym celami Stowarzyszenia z instytucjami państwowymi i
organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą.

III. Formy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w roku 2009:
•

•

•

•

•
•
•

Sierpień 2009 – dwudniowe warsztaty plastyczne dla dzieci. W czasie warsztatów dzieci
poznawały technikę pracy z masą solną – tworzyły ozdoby związane z symboliką
dożynkową, a także z Miastem Ustroń (herby, Ustroniaczki itp.). W warsztatach wzięło
udział 15 dzieci.
Sierpień 2009 – zakup 15 wyprawek szkolnych dla dzieci potrzebujących. W skład
wyprawek wchodziło: 10 zeszytów, blok techniczny i rysunkowy, papier kolorowy A4
oraz B5, teczka z gumką, mazaki 12 kolorów, kredki świecowe 48 kolorów, kredki
ołówkowe 12 kolorów, pastele olejne 12 kolorów, komplet długopisów 4 kolory, komplet
zakreślaczy, 2 zmazywacze do pióra, komplet ołówków, komplet pędzli, farny plakatowe
12 kolorów, plastelina 12 kolorów, cyrkle, komplet linijek, temperówka, klej, komplet
gumek do ścierania, nożyczki. Ponadto dla trójki dzieci zakupiono stroje sportowe na
lekcje wychowania fizycznego, jedno dziecko otrzymało również dresy oraz ciepły
sweter, dwóm rodzinom zakupiono komplet podręczników dla ich dzieci.
Wrzesień 2009 – organizacja Pierwszego Dnia Otwartego Świetlicy i Stowarzyszenia.
Rodzice i dziadkowie mogli obejrzeć kroniki z poprzednich lat, próbkę prac dzieci,
prezentacje na temat świetlicy, a także uzyskać informacje na temat działalności
świetlicy i stowarzyszenia. Mogli również we własnym gronie wymienić się
doświadczeniami związanymi ze świetlicą, czy też porozmawiać o swoich
oczekiwaniach. Dzieci natomiast miały możliwość wziąć udział w próbce zajęć, jakie
organizujemy w trakcie roku szkolnego.
Wrzesień 2009 – organizacja „Warsztatów dla rodziców”, których tematyka związana
była z problemami, jakie mogą dotykać dzieci i rodziców dzieci wchodzących w etap
edukacji szkolnej.
Wrzesień – Grudzień 2009 – fundowanie obiadów 8 dzieci z rodzin potrzebujących,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Październik 2009 – rejestracja Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego,
co skutkuje tym, iż może się ono starać o przekazanie 1 % z podatku dochodowego.
Grudzień 2009 – przystąpienie Stowarzyszenia do Otwartego Konkursu Ofert
Organizacji Pozarządowych ogłoszonego w dniu 17 listopada 2009 roku przez

Burmistrza Miasta Ustroń. Stowarzyszenie będzie składało wniosek na dofinansowanie
zadania publicznego „Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży – kształtowanie
postaw trzeźw ościowych poprzez kulturę religijną”.
IV. Działalność gospodarcza :
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
V. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia:
Zarząd Stowarzyszenia w toku działalności podjął uchwałę nr 1/09 z dnia 18 lipca 2009 r.
dotyczącą przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Heleny Jurzykowskiej i Barbary
Jurzykowskiej.
Zarząd Stowarzyszenia w toku działalności podjął uchwałę nr 2/09 z dnia 20 września 2009 r.
dotyczącą przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Sylwii Hanzel.
Zarząd Stowarzyszenia w toku działalności podjął uchwałę nr 3/09 z dnia 19 listopada 2009 r.
dotyczącą przystąpienia Stowarzyszenia do Otwartego Konkursu Ofert Organizacji Pozarządowych
ogłoszonego w dniu 17 listopada 2009 roku przez Burmistrza Miasta Ustroń.

VI. Przychody Stowarzyszenia:
1. Składki członkowskie – 925 PLN
2. Darowizny – 9 733,25 PLN
3. Odsetki od środków zgromadzonych na koncie – 15,99 PLN
Łącznie przychody za 2009 r: 10 674,24 PLN
Stowarzyszenie nie organizowało odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów statutowych.
VII.

Koszty działalności Stowarzyszenia:
Rodzaje kosztów działalności Stowarzyszenia:
1. Koszty działalności statutowej stowarzyszenia:
a) Organizacja warsztatów plastycznych – 168,13 PLN
b) Zakup wyprawek – 1 885,22 PLN
c) Organizacja „Dnia Otwartego Świetlicy i Stowarzyszenia” – koszty z tym dniem pokryła
Parafia jako członek wspierający
d) Finansowanie obiadów – 2 110,50 PLN
e) Opłata z tytułu wniosku o uzyskanie statutu OPP – 500 PLN
f) Telefon komórkowy – 162,26 PLN
g) Opłaty sądowe i notarialne – 51,96 PLN
h) Opłata za biuro księgowe – 150 PLN
i) Druk kalendarzy – 350 PLN
j) Materiał do prowadzeni dokumentacji – 150,50 PLN
k) Opłata za stronę internetową – 15,74 PLN

l)
m)
n)
o)

Pieczątki – 298,29 PLN
Instrukcje BHP - 48 PLN
Konto – 169 PLN
Zobowiązanie – 92,79 PLN

Łącznie koszty działalności statutowej – 6 152,39 PLN
2. Koszty administracyjne Stowarzyszenia – 0,00 PLN
3. Koszty z działalności Gospodarczej – 0,00 PLN
4. Pozostałe koszty – 0,00 PLN
Łącznie koszty za 2009 r. – 6 152, 39 PLN
VIII. Pozostałe dane:
1. Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu – 0 osób
2. Łączna kwota wynagrodzeń za 2009 r. – 0,00 PLN
3. Wysokość rocznego wynagrodzenia członków Zarządu lub innych organów Stowarzyszenia
– 0,00 PLN
4. Wydatki na wynagrodzenie z umów zlecenia – 0,00 PLN
5. Pożyczki udzielone przez Stowarzyszenie – 0,00 PLN
6. Lokaty na rachunkach bankowych – 0 PLN
7. Wartości nabytych akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych – 0,00 PLN
8. Nabyte nieruchomości – 0 PLN
9. Nabyte pozostałe środki trwałe – 0 PLN
10. Wartość aktywów Stowarzyszenia na dzień 31.12.2009 r. – 4 521,85 PLN
11. Wartość zobowiązań Stowarzyszenia na dzień 31.12.2009 r. – 92,79 PLN
IX. Pozostałe informacje:
1. Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych
lub innych podatków, Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do składania miesięcznych
deklaracji CIT – 2
2. Stowarzyszenie w roku 2009 nie było objęte żadną kontrolą prowadzona przez organ nadzoru
lub inny organ administracji publicznej lub samorządowej.
3. Stowarzyszenie nie prowadziło w 2009 r. żadnej działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe.

Sporządzono: 23.03.2010 r.

……... …………………
Podpisy

Załączniki
1. Kopia uchwały nr 1/09 Zarządu Stowarzyszenia
2. Kopia uchwały nr 2/09 Zarządu Stowarzyszenia
3. Kopia uchwały nr 3/09 Zarządu Stowarzyszenia

Uchwała nr 1/09
Zarządu STOWARZYSZENIA DZIECI I RODZIN „PONAD GRANICAMI” w
USTRONIU
z dnia 18 lipca 2009

Zarząd Stowarzyszenia działając na podstawie par. 8 ust. 4 Statutu postanawia o przyjęciu w poczet
członków zwyczajnych Stowarzyszenia:

1. Panią Helenę Jurzykowską, zamieszkałą w Ustroniu przy ul. Wiśniowej 7, na podstawie
wniosku – deklaracji członkowskiej z dnia 13 lipca 2009 r.
2. Panią Barbarę Jurzykowską, zamieszkałą w Ustroniu przy ul. Wiśniowej 7, na podstawie
wniosku – deklaracji członkowskiej z dnia 13 lipca 2009 r.

Za uchwałą oddano 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW” oraz 1 głosów wstrzymujących się.

______________________________
Prezes Zarządu
_______________________________
Wiceprezes Zarządu
_______________________________
Wiceprezes Zarządu
_______________________________
Skarbnik Zarządu
______________________________
Członek Zarządu

Uchwała nr 2/09
Zarządu STOWARZYSZENIA DZIECI I RODZIN „PONAD GRANICAMI” w
USTRONIU
z dnia 20 września 2009

Zarząd Stowarzyszenia działając na podstawie par. 8 ust. 4 Statutu postanawia o przyjęciu w poczet
członków zwyczajnych Stowarzyszenia:

1. Panią Sylwię Hanzel, zamieszkałą w Goleszowie przy ul. Kozakowickiej 6 , na podstawie
wniosku – deklaracji członkowskiej z dnia 5 września 2009 r.

Za uchwałą oddano 5 głosów „ZA”, 0 głosów „PRZECIW” oraz 0 głosów wstrzymujących się.

______________________________
Prezes Zarządu
_____________________________
Wiceprezes Zarządu
_______________________________
Wiceprezes Zarządu
_______________________________
Skarbnik Zarządu
______________________________
Członek Zarządu

Uchwała nr 3/ 09
Zarządu STOWARZYSZENIA DZIECI I RODZIN „PONAD GRANICAMI” w
USTRONIU
z dnia 19 listopada 2009

Zarząd Stowarzyszenia działając na podstawie par. 7 ust. 5 Statutu postanawia o przyjęciu w poczet
członków zwyczajnych Stowarzyszenia:

1. Przystąpieniu Stowarzyszenia do Otwartego Konkursu Ofert Organizacji Pozarządowych
ogłoszonego w dniu 17 listopada 2009 roku przez Burmistrza Miasta Ustroń.

Za uchwałą oddano 5 głosów „ZA”, 0 głosów „PRZECIW” oraz 0 głosów wstrzymujących się.

______________________________
Prezes Zarządu
_______________________________
Wiceprezes Zarządu
_______________________________
Wiceprezes Zarządu
_______________________________
Skarbnik Zarządu
______________________________
Członek Zarządu

