SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA Z
ASYŻU W FASTACH W ROKU 2013
I.

Informacje organizacyjne
a) Nazwa: Stowarzyszenie na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem św.
Franciszka z Asyżu w Fastach
b) Siedziba i adres: ul. Szkolna 12/1, 16-002 Dobrzyniewo Duże
c) Data i nr wpisu do KRS: 11.01.2012 r., nr 0000407392
d) REGON: 200670935
e) W roku sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie:
1. Andrzej Sidz – Prezes
2. Elżbieta Przekop – I Wiceprezes
3. Jan Snopko - II Wiceprezes
4. Bożena Zajkowska - Skarbnik
5. Rafał Garbowski - Sekretarz
6. Michał Kukawka
7. Iwona Gudalewska
f) Cele statutowe:
1. Działalność na rzecz kultu religijnego, pożytku publicznego w zakresie
organizowania wszelkich działań ukierunkowanych na budowę,
oddanie do użytku, wyposażenie kościoła, ewentualne remonty oraz
utrzymanie, wraz z budynkami towarzyszącymi mieszczącymi się na
terenie rzymsko-katolickiej Parafii pod wezwaniem Św. Franciszka z
Asyżu w Fastach;
2. Organizowanie działań zmierzających do gromadzenia środków
pieniężnych na cele wymienione w punkcie 7 w sposób dozwolony
przez prawo;
3. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków o tematyce
katolickiej i związanej z działalnością Stowarzyszenia;
4. Pozostała działalność wydawnicza w zakresie realizacji celów
statutowych;
5. Pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych bez zakwaterowania;
6. Propagowanie idei budowy kościoła wśród społeczności lokalnej, w
prasie i mediach;
7. Działalność charytatywna związana ze zbieraniem funduszy na
działalność społeczną;
8. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;
9. Organizowanie i prowadzenie zgodnych z prawem loterii, zbiórek
publicznych, zabaw, festynów, koncertów itp. z których dochód
przeznaczony będzie na finansowanie celów Stowarzyszenia.

II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej
a) Formy realizacji celów Stowarzyszenia określone w statucie:
1. współpraca i wymiana doświadczeń z innymi stowarzyszeniami,
fundacjami, instytucjami o podobnych celach; pomoc społeczną, w
szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. ochrona i promocja zdrowia;
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
8. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu;
9. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
10.ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
11.pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą;
12.porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym; promocję i organizację wolontariatu;
upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.
b) Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym:
1. „Bal karnawałowy 2013”. Organizacja imprezy karnawałowej w dniu
19 stycznia 2013 r. dla blisko 100-tu osób, której celem była dobra
zabawa w gronie społeczności lokalnej
2. Akcja „Zbiórka złomu”. Przeprowadzona prężnie w ciągu jednego dnia,
przy udziale ok. 20-stu wolontariuszy. Dnia 20 kwietnia 2013 r. na
terenie Fast zebrano 19 ton złomu i elektrozłomu o łącznej wartości
11 538,00 zł.
3. „Piknik rodzinny 2013”. W dniu 23 czerwca odbył się II Piknik
Rodzinny na terenach zielonych za nowo budowanym kościołem p.w.
Św. Franciszka z Asyżu w Fastach. Piknik był imprezą integrującą
mieszkańców wsi Fasty. Można było miło spędzić czas ze sobą
korzystając jednocześnie z wielu przygotowanych atrakcji.
4. „Przygotowanie wieńców Adwentowych”. Wspólnie z Kołem
Gospodyń Wiejskich oraz paniami niezrzeszonymi ale aktywnymi
parafiankami przygotowane zostały wieńce Adwentowe i wystawione
w kaplicy do zabrania, aby każda rodzina mogła zaakcentować ten
okres w swoim domu. Akcja przygotowywania wieńców dała
możliwość uczestnictwa we wspólnym przebywaniu osób z naszej
parafii.
5. „Wigilia Wspólnot Parafialnych”. Po raz pierwszy Stowarzyszenie
wraz z innym organizacjami działającymi w parafii przygotowało

Wigilię w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich wspólnot
naszej parafii. Był to czas serdecznego dzielenia się przebywaniem ze
sobą i wymiany dobrych działań zrealizowanych przez poszczególne
wspólnoty.
III.

Wykaz uchwał
a) Zebranie Zarządu Stowarzyszenia – 10.02.2013 r.
1. Uchwała nr 1/2013 w sprawie organizacji zbiórki złomu na potrzeby budowy
kościoła pw Św. Franciszka z Asyżu
2. Uchwała nr 2/2013 w sprawie organizacji wspólnego wyjścia do Opery
Podlaskiej
3. Uchwała nr 3/2013 w sprawie organizacji Pikniku Rodzinnego
b) Walne Zebranie Członków – 30.06.2013 r.
1. Uchwała Walnego Zebrania Członków nr 1/2013 o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za rok 2012
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków nr 2/2013 w sprawie wysokości
składki członkowskiej Stowarzyszenia
c) Zebranie Zarządu Stowarzyszenia – 30.06.2013 r.
1. Uchwała nr 4/2013 w sprawie przekazania funduszy Stowarzyszenia na
budowę kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Fastach

IV.

Informacje o przychodach, kosztach i funduszach przekazanych cele statutowe

Lp.
Bilans otwarcia

Nazwa pozycji

Kwota
1 981,76 zł

Przychody
1 Inne przychody określone statutem
2 Składki Członkowskie
3 Przychody finansowe
RAZEM PRZYCHODY
Koszty
1 Koszty realizacji zadań statutowych
2 Koszty administracyjne
RAZEM KOSZTY
WYNIK FINANSOWY
Bilans zamknięcia na 31-12-2012
V.

16 749,76 zł
700,00 zł
4,78 zł
17 454,54 zł
15 162,00 zł
70,01 zł
15 232,01 zł
2 222,53 zł
2 222,53 zł

Informacja zatrudnieniu
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.

VI.

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe

VII.

Informacja o dokumentach podatkowych

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT

Sprawozdanie sporządzili:
Andrzej Sidz - prezes, Rafał Garbowski - sekretarz

