Sprawozdanie merytoryczno- finansowe za 2010r.

Sprawozdanie z dzia?alno?ci Stowarzyszenia
Przyjaciele Misjonarzy Afryki za 2010 r.
I.

Informacje o Stowarzyszeniu
Nazwa: Przyjaciele Misjonarzy Afryki
Siedziba, adres: Natalin, ul. Ziemska 37, 21-002 Jastków
Data wpisu w Krajowym Rejestrze S?dowym: 17 XII 2009 r.
Numer KRS: 0000316752
REGON: 060417182
NIP: 713-301-26-32

W okresie sprawozdawczym Zarz?d Stowarzyszenia dzia?a? w sk?adzie:
Prezes - Adam Cytrynowski, zam., Natalin, ul. Ziemska 37, 21-002 Jastków
Skarbnik - Antoni Markowski, zam. Natalin, ul. Ziemska 37, 21-002 Jastków
Sekretarz - Urszula Adamczyk, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 41/27
Cz?onkowie Zarz?du - Ewelina Górnicka, zam. 38-130 Frysztak, Twierdza 42
- Magdalena Górska Kosicka, zam. Natalin, ul. Gwia?dzista 96, 21-002 Jastków
Cele statutowe Stowarzyszenia (okre?lone w §8 Statutu) - to ró?norodne formy dzia?a?
skierowanych na wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji ?yciowej w Afryce, wspieranie
projektów edukacyjnych, projektów zwi?zanych z ochron? zdrowia oraz propagowania kultury i
sztuki afryka?skiej, a w szczególno?ci:
1) dzia?anie na rzecz rozwijania kontaktów i wspó?pracy mi?dzy spo?ecze?stwami Polski i
Afryki,
2) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ?yciowej w Afryce,
3) pomoc ofiarom katastrof, kl?sk ?ywio?owych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granic?,
4) wspieranie projektów na rzecz chorych ze szczególnym uwzgl?dnieniem chorych i
dotkni?tych AIDS i tr?dem,
5) organizacja i promocja wolontariatu,
6) wspieranie projektów edukacyjnych,
7) dzia?ania na rzecz osób niepe?nosprawnych,
8) upowszechnianie kultury i sztuki Afryki,
9) propagowanie znajomo?ci spraw spo?ecznych, ekonomicznych, religijnych Afryki,
10) wspieranie dzia?alno?ci misjonarzy i osób przygotowuj?cych si? do wyjazdu na misje,
11) gromadzenie i publikowanie materia?ów o Afryce.
II.

Zasady, formy i zakres dzia?alno?ci statutowej

W 2010 roku Stowarzyszenie Przyjaciele Misjonarzy Afryki liczy?o 27 cz?onków
zwyczajnych i pi?ciu cz?onków wspieraj?cych.
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Podstawowe formy realizacji celów w 2010 roku
1. Organizacja wystaw prezentuj?cych kultur? i sztuk? afryka?sk?.
2. Druk artyku?ów prezentuj?cych problematyk? AIDS na kontynencie afryka?skim w G?osie
Afryki .
3. Publikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia artyku?ów o problematyce
afryka?skiej.
4. Zbiórka pieni??na na rzecz O?rodka dla Dzieci Ulicy Home of Hope w Lusace (Zambia) i
wsparcie finansowe dzia?alno?ci misjonarzy pracuj?cych na misjach.
5. Organizacja spotka? z m?odzie?? szkoln? i osobami doros?ymi propaguj?cych znajomo??
spraw spo?ecznych, ekonomicznych i religijnych Afryki.
6. Archiwizacja materia?u fotograficznego dotycz?cego Afryki.
7. Opracowanie zak?adek propaguj?cych pomoc Afryce.
Zgodnie z przyj?tymi za?o?eniami dzia?alno?ci w 2010 r. realizowano dzia?ania na rzecz
upowszechniania kultury i sztuki afryka?skiej oraz propagowania spraw spo?ecznych,
ekonomicznych i religijnych Afryki poprzez zorganizowanie:
- akcji charytatywnej Cegie?ka dla Afryki i przekazanie ?rodków z tej zbiórki w kwocie
1000,00 z? na rzecz Domu Nadziei Home of Hope w Lusace w Zambii. Pozosta?a kwota z
Cegie?ki dla Afryki (900 z?) zostanie przekazana misjonarzom wyje?d?aj?cym na misje w
2011 r.,
- wystawy fotograficznej dotycz?cej problematyki afryka?skiej prezentowanej w czasie
obchodów 25- lecia obecno?ci Ojców Bia?ych Misjonarzy Afryki - 1-3 V 2010 r.
- wystawy sztuki afryka?skiej w Domu Kultury w Cycowie - 12- 28 XI 2010 r. oraz
publikacj? artyku?ów o problematyce afryka?skiej na stronie internetowej Stowarzyszenia w
cyklu Doktor Ewa w korespondencji z Afryki oraz Listy z Afryki , a tak?e o sytuacji zdrowotnej
(AIDS) w Republice Po?udniowej Afryki w G?osie Afryki .
W ramach akcji Caritas Polska, Stowarzyszenie przekaza?o na rzecz poszkodowanych w
trz?sieniu ziemi na Haiti kwot? w wysoko?ci 500,00 z?.
W ramach pomocy sierotom w Serenje (Zambia), których rodzice zmarli na AIDS,
przeznaczono kwot? w wysoko?ci 200,00 z?.
Aktualna informacja o dzia?alno?ci Stowarzyszenia zamieszczana jest na stronie internetowej
www.pma.ojcowiebiali.org
III.

Stowarzyszenie nie prowadzi?o dzia?alno?ci gospodarczej
IV. Odpisy uchwa? Zarz?du Stowarzyszenia

1. Nr 20/U/Z/2010 w sprawie przekazania ?rodków pieni??nych na rzecz poszkodowanym w
trz?sieniu ziemi na Haiti oraz na pomoc sierotom w Serenje w Zambii.
Zarz?d na posiedzeniu w dniu 14 I 2010 r. podj?? uchwa?? nast?puj?cej tre?ci:
§1
Dzia?aj?c na podstawie §8 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarz?d postanowi? przekaza?
kwot? w wysoko?ci 500 z? na rzecz poszkodowanych w trz?sieniu ziemi na Haiti w ramach
akcji prowadzonej przez Caritas Polska.
§2
Dzia?aj?c na podstawie §8 pkt 2 Statutu, Zarz?d postanowi? przekaza? kwot? 200 z? na
rzecz o?rodka misyjnego Ojców Bia?ych w Zambii z przeznaczeniem na pomoc sierotom w
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Serenje w Zambii, pozostaj?cym w trudnej sytuacji ?yciowej.
§3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
§4
Wykonanie uchwa?y powierza si? Skarbnikowi Zarz?du.
Sekretarz Urszula Adamczyk
Prezes Adam Cytrynowski
2. Nr 20/1/U/Z/2010 w w sprawie przyj?cia cz?onka zwyczajnego.
Zarz?d na posiedzeniu w dniu 16 IV 2010 r. podj?? uchwa?? nast?puj?cej tre?ci:
§1
Dzia?aj?c na podstawie §35 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia, przyjmuje si? na cz?onka
zwyczajnego: kol. Mari? Zdrada.
§2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
§3
Wykonanie uchwa?y powierza si? Sekretarzowi Zarz?du
Sekretarz Urszula Adamczyk
Prezes Adam Cytrynowski
3. Nr 21/U/Z/2010 w sprawie organizacji akcji Cegie?ka dla Afryki w dn. 1 V 2010 r.
Zarz?d na posiedzeniu w dniu 16 IV 2010 r. podj?? uchwa?? nast?puj?cej tre?ci:
§1
Dzia?aj?c na podstawie §9 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia, zarz?dza si? przeprowadzenie
zbiórki pieni??nej w?ród przyjació? Misjonarzy Afryki podczas obchodów 25-lecia ich obecno?ci
w Polsce w dniu 1 V 2010 r.
§2
Zbiórka pieni??na przeprowadzona b?dzie poprzez form? wykupywania cegie?ek.
§3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
§4
Wykonanie uchwa?y powierza si? Zarz?dowi.
Sekretarz Urszula Adamczyk
Prezes Adam Cytrynowski
4. Nr 22/U/Z/2010 w sprawie przyj?cia Sprawozdania merytorycznego i finansowego z
dzia?alno?ci Stowarzyszenia za rok 2009.
Zarz?d na posiedzeniu w dniu 16 VI 2010 r. podj?? uchwa?? nast?puj?cej tre?ci:
§1
Dzia?aj?c na podstawie §35 Statutu Stowarzyszenia Przyjaciele Misjonarzy Afryki Zarz?d
PMA przyj?? Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dzia?alno?ci Stowarzyszenia za 2009 r.
Sprawozdanie jest za??cznikiem do niniejszej uchwa?y.
§2
Poleci? sekretarzowi i skarbnikowi wype?nienie odpowiedniego formularza sprawozdawczego
i z?o?enie go w Krajowym Rejestrze S?dowym.
§3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Sekretarz Urszula Adamczyk
Prezes Adam Cytrynowski
5. Nr 22/1/U/Z/10 w sprawie przekazania kwoty 1000 z? na rzecz Domu Nadziei Home of
Hope w Lusace.
Zarz?d na posiedzeniu w dniu 14 VI 2010 r podj?? uchwa?? nast?puj?cej tre?ci:
§1
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Dzia?aj?c na podstawie §8 pkt 10 Statutu, Zarz?d postanowi? przekaza? na rzecz Domu
Nadziei Home of Hope w Lusace kwot? 1000 z?.
§2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
§3
Wykonanie uchwa?y powierza si? Skarbnikowi Zarz?du.
Sekretarz Urszula Adamczyk
Prezes Adam Cytrynowski
6. Nr 23/U/Z/2010 w sprawie przyj?cia nowych cz?onków wspieraj?cych
Zarz?d na posiedzeniu w dniu 24 IX 2010 r. podj?? uchwa?? nast?puj?cej tre?ci:
§1
Dzia?aj?c na podstawie §15 Statutu Stowarzyszenia, przyjmuje si? na cz?onków
wspieraj?cych: 1. Kol. Barbar? M?kosa-St?pkowsk?, 2. Kol. Dariusza St?pkowskiego.
§2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
§3
Wykonanie uchwa?y powierza si? Sekretarzowi Zarz?du
Sekretarz Urszula Adamczyk
Prezes Adam Cytrynowski
7. Nr 24/U/Z/2010 w sprawie przyj?cia rezygnacji kol. Magdaleny Górskiej-Kosickiej z
pe?nienia funkcji cz?onka Zarz?du Stowarzyszenia i skre?lenia kol. Magdaleny GórskiejKosickiej z listy cz?onków zwyczajnych Stowarzyszenia.
W zwi?zku ze z?o?eniem przez kol. Magdalen? Górsk?-Kosick? pisemnej rezygnacji z
cz?onkostwa w Stowarzyszeniu PMA na posiedzeniu w dniu 18 XII 2010 r. Zarz?d podj??
uchwa?? nast?puj?cej tre?ci:
§1
Dzia?aj?c na podstawie §21 Statutu w powi?zaniu z §17
1. Skre?la si? kol. Magdalen? Górsk?-Kosick? z listy cz?onków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Odwo?uje si? kol. Magdalen? Górsk?-Kosick? z funkcji cz?onka Zarz?du Stowrzyszenia
Przyjaciele Misjonarzy Afryki .
§2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
§3
Wykonanie uchwa?y powierza si? Sekretarzowi Zarz?du.
Sekretarz Urszula Adamczyk
Prezes Adam Cytrynowski
8. Nr 25/U/Z/2010 w sprawie zwo?ania na dzie? 8 I 2011 r. Walnego Zebrania Cz?onków.
Zarz?d na posiedzeniu w dniu 18 XII 2010 r. podj?? uchwa?? nast?puj?cej tre?ci:
§1
Dzia?aj?c na podstawie §35 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia, Zarz?d zwo?uje Walne Zebranie
Cz?onków na dzie? 8 I 2011 r.
§2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
§3
Wykonanie uchwa?y powierza si? Sekretarzowi Zarz?du.
Sekretarz Urszula Adamczyk
Prezes Adam Cytrynowski
V.

Informacja o wysoko?ci uzyskanych przychodów, z wyodr?bnieniem ich ?róde?
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Obs?ug? bankow? Stowarzyszenia prowadzi BG? S.A. Oddzia? Operacyjny w Lublinie
przez konto wydatków bie??cych. Z Bankiem podpisano umow? na obs?ug? elektroniczn? z
upowa?nieniem skarbnika Zarz?du do dyspozycji finansowych.
?rodki finansowe na dzia?alno?? Stowarzyszenia pochodz? ze sk?adek cz?onkowskich i
darowizn od osób fizycznych.
Przychody z dzia?alno?ci statutowej w 2010 r. ......... 4 043,00 z?
z tego:
- sk?adki cz?onkowskie ................................................................. 1 000,00 z?
- inne przychody okre?lone statutem .................................... 3 043,00 z?
VI.

Informacja o poniesionych kosztach

Koszty ogó?em poniesione w 2010 r. ............................ 2 275,00 z?
z tego:
- realizacja celów statutowych .......................................... 1 700,00 z?
- koszty administracyjne ........................................................ 575,00 z?
Wynik finansowy brutto za 2010 r.:
Przychody ................................ 4 043,00 z?
Koszty ....................................... 2 275,00 z?
Zysk ............................... 1 768,00 z?
VII.
1.
2.
3.
4.

Pozosta?e informacje
W roku sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie by?o zatrudnienia.
Stowarzyszenie nie realizowa?o zada? zleconych.
Stowarzyszenie nie mia?o zobowi?za? podatkowych.
W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie by?o przeprowadzonej kontroli.

Zarz?d Stowarzyszenia Przyjaciele Misjonarzy Afryki
na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r. zatwierdzi?
Sprawozdanie z dzia?alno?ci Stowarzyszenia Przyjaciele
Misjonarzy Afryki za 2010 rok.
Prezes - Halina Koszowska-Kot
Skarbnik - Eugenia Wies?awa Choma
Sekretarz - Urszula Adamczyk
Cz?onek Zarz?du - Ewelina Górnicka
Cz?onek Zarz?du - Dariusz Zieli?ski
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Bilans, rachunek wyników oraz informacja dodakowa dost?pne tutaj w wersji pdf.
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