Sprawozdanie merytoryczno- finansowe za 2009r

Sprawozdanie z dzia?alno?ci Stowarzyszenia
Przyjaciele Misjonarzy Afryki w 2009 r.
I. Nazwa: PRZYJACIELE MISJONARZY AFRYKI
1. adres: NATLIN ul. Ziemska 37, 21- 002 Jastków
2. wpis do KRS: 0000316752 z dn. 17.XII.2009r.
3. REGON: 060417182
4.1. Zarz?d w sk?adzie:
Prezes- Adam Cytrynowski, zam. Natalin 37, 21-002 Jastków
Z-ca Prezesa- Gra?yna Wróblewska- zam. 05-814 Micha?owice, ul. 11 listopada 6
Skarbnik- Antoni Markowski-zam. Natalin 37, 21-002 Jastków
Sekretarz- Urszula Adamczyk, zam. Lublin, ul. Bursztynowa 41/27
Cz?onek Zarz?du- Kazimierz Franków, zam. 24- 350 Chodel, ul. Partyzantów 39/1
4.2. Zarz?d po Nadzwycz. Walnym Zebraniu Cz?. w dn. 7. XI. 2009r w sk?adzie:
Prezes- Adam Cytrynowski, zam. Natalin 37, 21-002 Jastków
Skarbnik- Antoni Markowski-zam. Natalin 37, 21-002 Jastków
Sekretarz- Urszula Adamczyk, zam. Lublin, ul. Bursztynowa 41/27
Cz?onkowie Zarz?du- Ewelina Górnicka, zam. 38- 130 Frysztak, Twierdza 42
Magdalena Górska Kosicka, zam. 21-002 Jastków, Natalin, ul. Gwia?dzista 96
5. Cele statutowe okre?lono w §8 statutu. S? to ró?norodne formy dzia?a? skierowanych na
wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji ?yciowej w Afryce, wspieranie projektów
edukacyjnych, zwi?zanych z ochron? zdrowia, dotycz?cych propagowania kultury i sztuki
afryka?skiej, a w szczególno?ci te cele, to:
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:
1. Sprawy organizacyjne.
W 2009 roku do Stowarzyszenia nale?a?o 27 osób.
Podstawowe formy realizacji celów, to:

1/4

Sprawozdanie merytoryczno- finansowe za 2009r

Organizacja wystaw prezentuj?cych kultur? i sztuk? afryka?sk?,
Zbiórka pieni??na na rzecz pomocy tr?dowatym,
Organizacja spotka? z m?odzie?? szkoln? i osobami doros?ymi propaguj?cych znajomo??
spraw spo?ecznych, ekonomicznych, religijnych Afryki
Zakup sprz?tu medycznego dla szpitala w Afryce,
Przekazanie zapomogi finansowej na rzecz niepe?nosprawnych dzieci
Archiwizacja materia?u fotograficznego dotycz?cego Afryki
Opracowanie i wydruk kalendarzyków i zak?adek propaguj?cych pomoc Afryce
W 2009 r. odby?o si? 8 zebra? Zarz?du z tematyk?:
1. Uchwalenie Regulaminu pracy Zarz?du
2. Przyj?cie nowych cz?onków zwyczajnych i wspieraj?cych
3. Bie??ca dzia?alno?? Stowarzyszenia
4. Spe?nienie wymogów do uzyskania przez PMA statusu organizacji po?ytku publicznego
5. Przekazanie ?rodków finansowych na rzecz Fundacji Dom Pomocy Dzieciom Benjamin w
Lublinie
6. Zwo?anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onków Stowarzyszenia PMA
Wi???ce decyzje s? podejmowane na Zebraniach Zarz?du w formie uchwa?:
Nr 6/U/Z/2009 W sprawie przyj?cia nowych cz?onków.
Nr 7/U/Z/2009 W sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarz?du PMA
Nr 8/U/Z/2009 W sprawie przyj?cia nowego cz?onka.
Nr 9/U/Z/2009 oraz nr 10/U/Z/2009 W sprawie przyj?cia nowych cz?onków zwyczajnych.
Nr 11/U/Z/2009 W sprawie przyj?cia nowych cz?onków wspieraj?cych.
Nr 12/U/Z/2009 O zmianie tre?ci formularza dla cz?onka wspieraj?cego stowarzyszenie PMA
Nr 13/U/Z/2009 W sprawie przyj?cia nowego cz?onka zwyczajnego.
Nr 14/U/Z/2009 W sprawie przyj?cia nowego cz?onka wspieraj?cego.
Nr 15/U/Z/2009 W sprawie zwo?ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onków na dzie?
7.11. 2009r
Nr 16/U/Z/2009 W sprawie przyj?cia nowego cz?onka zwyczajnego
Nr 17/U/Z 2009 W sprawie przekazania 1000 PLN Fundacji Dom Dzieci Benjamin- O?rodek
Wsparcia
Nr 18/U/Z/2009 W sprawie zo?ania Nadzwyczajnego Zebrania Cz?onków Stowarzyszenia
PMA na dzie? 4. 12. 2009r
Nr 19/U/Z/2009 W sprawie przekazania za rzecz Zgromadzenia Ojców Bia?ych Misjonarzy
Afryki kwoty 300 PLN
Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków z dnia 7. 11.2009r. oraz 12.12.2009r. dokona?o
zmian w Statucie PMA, w szególno?ci zmieniaj?ce okre?lenie zgromadzenie na zebranie .
2.

Dzia?alno?? merytoryczna.

Zgodnie z przyj?tymi za?o?eniami dzia?alno?ci w 2009r. efektywnie realizowano dzia?ania na
rzecz upowszechniania kultury i sztuki afryka?skiej oraz propagowania spraw spo?ecznych,
ekonomicznych i religijnych Afryki.
Zorganizowano:
- wystaw? fotograficzn? &quot;Dzieci Afryki&quot; w Centrum Filmowym Helios w Sosnowcu
w dn. 2- 31 stycznia 2009r.
- Akcj? &quot;Frysztak dla tr?dowatych w Nigrze&quot; we Frysztaku w dn. 15 lutego 2009r.;
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organizacja wystawy sztuki afryka?skiej oraz zbiórka cegie?ek na rzecz pomocy chorym na
tr?d.
- wystaw? sztuki afryka?skiej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w ??cznej w dn. 16-27
marca 2009r.
Zakupiono:
- laryngoskop dla szpitala w Kahamie w Tanzanii w listopadzie 2009r.
Finansowo wsparto:
- Fundacj? &quot;Dom Dzieci Benjamin&quot; w Lublinie, w listopadzie 2009r.
Aktualna informacja o dzia?alno?ci Stowarzyszenia zamieszczana jest na stronie internetowej
www.pma.ojcowiebiali.org
3.

Sprawozdanie z dzia?alno?ci finansowej Stowarzyszenia PMA w roku 2009

?rodki finansowe na dzia?alno?? Stowarzyszenia pochodz? ze sk?adek cz?onkowskich i
darowizn od osób fizycznych.
Obs?ug? bankow? Stowarzyszenia prowadzi bank BG? przez konto wydatków bie??cych.
Z bankiem podpisano umowy na obs?ug? elektroniczn? z upowa?nieniem skarbnika Zarz?du
do dyspozycji finansowych.
III. Stowarzyszenie nie prowadzi dzia?alno?ci gospodarczej.
IV. Przychody z dzia?alno?ci statutowej 3795 zlp
w tym:
- sk?adki cz?onkowskie 1050 (jeden tysi?c sto zlp)
- przychody z dzia?alno?ci statutowej nieodp?atnej - 2745 (dwa tysi?ce siedemset
czterdzie?ci pi??)- darowizny od osób fizycznych
V. Koszty realizacji dzia?alno?ci statutowej
koszty statutowe 3099,38 zlp, w tym:
- 300 zlp (trzysta zlp)-Walne Zebrania(sala, materia?y dla cz?onków)
- 375 zlp (trzysta siedemdziesi?t pi?? zlp)- koszty wy?ywienia cz?onków podczas Zebra?
Walnych)
- 224,38 zlp (dwie?cie dwadzie?cia cztery zlp gr jw.)- przygotowanie wystawy
- 1000 zlp (jeden tysi?c zlp) -pomoc finansowa dla o?rodka dla niepe?nosprawnych dzieci
Benjamin w Lublinie
- 500 zlp (pi??set zlp)- pomoc finansowa, przez Caritas Polska, dla poszkodowanych w
trz?sieniu ziemi na Haiti
- 700 zlp (siedemset zlp) -pomoc rzeczowa dla szpitala w Tanzanii laryngoskop
koszty administracyjne 440 zlp (czterysta czterdzie?ci zlp)- koszty s?dowe uzyskania statusu
organizacji po?ytku publicznego.
Wynik finansowy brutto za 2009r.:
przychody: + 3795,-(trzy tysi?ce siedemset dziewi??dziesi?t pi?? zlp
wydatki:
- 3539,38,-(trzy tysi?ce pi??set trzydzie?ci dziewi?? zlp gr jw.)
VI. Dane o osobach zatrudnionych w Stowarzyszeniu nikt nie by? zatrudniony
VII. W 2009 r. Stowarzyszenie nie realizowa?o zada? zleconych.
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VIII. Za 2009r Stowarzyszenie nie ma zobowi?za? podatkowych.
W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu PMA nie by?o przeprowadzonej kontroli.
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