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WPOWADZENIE DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO
1. Nazwa i siedziba stowarzyszenia, wpisy, zarząd, podstawowe cele i środki
działania.
Stowarzyszenie „Króluj nam Chryste” na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie ma siedzibę w Tczewie przy ulicy Jodłowej 15.
powstało 24.06.2009 roku, w sądzie zostało zarejestrowane 12.08.2009 a swoją
działalność rozpoczęło 01.09.2009 roku.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział KRS wpisał stowarzyszenie
„Króluj nam Chryste” do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000334723 dnia
12.08.2009. Dnia 9 lipca 2010 roku stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku
Publicznego.
Urząd statystyczny nadał stowarzyszeniu numer REGON 220847750 dnia 20.08.2009.
Urząd Skarbowy nadał numer NIP 5932553645 dnia 27.08.2009.
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu
Grażyna Demska 83-110 Tczew ul. Topolowa 17 e/3
Sekretarz Zarządu Alicja Bednarz 83-110 Tczew ul. Jarzębinowa 1A/10
Skarbnik Zarządu Krystyna Kampowska 83-110 Tczew ul. Armii Krajowej 21B/16
Członek Zarządu asystent kościelny ks. Janusz Gojke 83-110 Tczew ul. Jodłowa 15
Celem stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) organizowanie 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
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie przy ulicy Jodłowej 15;
b) organizowanie działań zmierzających do gromadzenia środków pieniężnych na cele
wymienione w punkcie 10a w sposób dozwolony przez prawo;
c) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków o tematyce katolickiej i związanej
z działalnością Stowarzyszenia;
d) pozostała działalność wydawnicza w zakresie realizacji celów statutowych;
e) pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych bez
zakwaterowania;
f) propagowanie idei budowy kościoła wśród społeczności lokalnej, w prasie i mediach;
g) działalność charytatywna związana ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną;
h) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;
i) organizowanie i prowadzenie zgodnych z prawem loterii, zbiórek publicznych, zabaw,
festynów, koncertów itp. z których dochód przeznaczony będzie na finansowanie celów
Stowarzyszenia;
Stowarzyszenie realizuje działalność pożytku publicznego w sposób szczególny poprzez:
współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami o
podobnych celach;
b) pomoc społeczną, w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
c) ochronę i promocję zdrowia;
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
a)
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promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
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.

2. Okres objęty sprawozdaniem merytorycznym.
Sprawozdanie merytoryczne stowarzyszenia obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2010 roku
do dnia 31 grudnia 2010 roku
3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.
Stowarzyszenie „Króluj nam Chryste” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w stowarzyszeniu.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, ani na umowę o pracę, ani na umowę zlecenie.
W związku z powyższym nie wypłaca żadnych wynagrodzeń, także członkom zarządu.
5. Dane o udzielonych pożyczkach przez stowarzyszenie.
Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek.
6. Dane o wartościach nabytych przez stowarzyszenie obligacji, wielkości objętych udziałów
lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego.
Stowarzyszenie nie nabywało obligacji, nie obejmowało udziałów i nie nabywało akcji.
7. Dane o nabytych przez stowarzyszenie nieruchomościach, pozostałych środków trwałych,
ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.
Stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości i pozostałych środków trwałych.
8. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe
(np. umowa dotacyjna, udzielenie grantu) oraz o wyniku finansowym tej działalności.
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe
i samorządowe.
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9. Informacje o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontroli stowarzyszenia
i jej wynikach.
W okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu nie przeprowadzono kontroli.
10. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
– Uchwała Nr 1/Z/2010 z 26.02.2010 o przyjęciu w poczet członków Pana
Niedziałkowskiego Romana
– Uchwała Nr 2/Z/2010 z 26.02.2010 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2009
rok
– Uchwała Nr 3/Z/2010 z 26.02.2010 o przygotowaniu wniosku o status OPP dla Sądu
– Uchwała Nr 4/Z/2010 z 18.03.2010 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków
– Uchwała Nr 5/Z/2010 z 25.10.2010 o przyjęciu w poczet członków Pani Tomaszewskiej
Jadwigi

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.Realizacja celów statutowych
1.1. Kalendarze parafialne
W styczniu 2010 roku uzyskano przychód z kalendarzy na 2010 rok w wysokości 3.460,złotych.
W listopadzie 2010 roku wydrukowano 1000 sztuk kalendarzy parafialnych na 2011 rok.
Kalendarz był rozprowadzany wśród parafian i nie tylko jako cegiełka na budowę
kościoła o wartości 10,- złotych
Kalendarze rozprowadzane były do stycznia 2011 roku.
Do 31.12.2010 uzyskano z kalendarzy przychód w wysokości 3.100,- złotych.
Koszt wytworzenia kalendarzy wyniósł 700,- złotych.

1.2. Gazetka parafialna „Mój Chrystus”
W 2010 roku kontynuowano wydawanie gazetki parafialnej „Mój Chrystus”. Jest to
miesięcznik. Nakład gazetki wynosi 500 sztuk.
Gazetka rozprowadzana jest wśród parafian za wolne datki.
W roku 2010 uzyskano z gazetki przychód w wysokości 4.553,46 złotych.
Koszt wytworzenia gazetek wyniósł 2.050,05 złotych.
1.3. Składki członkowskie
Przychody z tytułu składek w 2010 roku wyniosły 2.900,- złotych.

1.4. Darowizny
W roku 2010 Stowarzyszenie uzyskało następujące darowizny od osób fizycznych:
- Lubecki 150,- złotych
- Głowaccy 250,-złotych
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1.5. Wypełnianie zeznań podatkowych
W miesiącach marzec, kwiecień przeprowadzono akcję pomocy parafianom przy
wypełnianiu zeznań podatkowych. Przychód z tej akcji wyniósł 80,-złotych.
1.6. Akcja poboru krwi
Dnia 03 października przeprowadzono akcję Honorowego Oddawania Krwi. Do udziału
w akcji zgłosiły się 34 osoby chętne do oddania krwi, z czego po badaniach lekarskich
zakwalifikowano 24 osoby. Oddano prawie 11 litrów krwi.

1.7. Akcja 1% podatku na stowarzyszenie
W grudniu rozpoczęto akcję informacyjną wśród parafian, w celu przekonania ich
do odprowadzania 1 % ze swoich podatków na budowę kościoła. W tym celu
wydrukowano ulotki informacyjne. Koszt druku tych ulotek wyniósł 122,- zł.

2. Informacje o kosztach administracyjnych
Opłaty sądowe

2.1.

W 2010 roku poniesiono koszty tytułem opłat w Sądzie Rejonowym VII Wydział
Gospodarczy Gdańsk w wysokości 460,- złotych. Opłaty te to rejestracja statusu OPP –
400,- złotych oraz 60,- złotych odpisy KRS.
Ponadto poniesiono w 2010 roku opłatę w wysokości 40,-złotych w Sądzie Okręgowym
w Gdańsku I Wydział Cywilny tytułem rejestracji tytułu prasowego naszej gazetki
parafialnej „Mój Chrystus”.

2.2. Dane o kosztach pozostałych
Koszty pozostałe w 2010 roku wyniosły
- opłata strony internetowej Stowarzyszenia
- prowizje bankowe

213,- złotych.
100,113,-

3. Informacje o wyniku finansowym
Wynik finansowy stowarzyszenia za rok 2010 jest dodatni i wynosi 10.908,41.
Wynik po zatwierdzeniu przez komisję rewizyjną zwiększy fundusz statutowy.
Nadwyżka funduszu statutowego zostanie przekazana na budowę kościoła do parafii.

4. Informacje o rachunku bankowym
Stowarzyszenie posiada swój rachunek bieżący w Banku Nordea Tczew.
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2010 wyniósł 702,- złotych.
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5. Informacje o majątku Stowarzyszenia
Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości i środków trwałych .

6. Informacje o wartości aktywów i pasywów ujętych w sprawozdanie finansowym
Wartość aktywów i pasywów bilansu Stowarzyszenia na 31.12.2010 wynosi 10.908,41.

7. Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej , a jego przychody zwolnione są z
podatku dochodowego. Stowarzyszenie składa do Urzędu Skarbowego zeznanie CIT 8 do
31.03.2011 roku za rok 2010 .

8. Informacja o planowanych zadaniach na 2011 rok
1.Dalsze wydawanie miesięcznika-gazetki parafialnej „Mój Chrystus”.
2.Zorganizowanie akcji pomocy dla parafian przy wypełnianiu zeznań podatkowych.
3.Zorganizownie festynu parafialnego.
4.Zorganizowanie akcji poboru krwi.
5.Wydanie kolejnego kalendarza parafialnego.

Data sporządzenia 2011-02-21

Prezes Zarządu

Grażyna Demska ................................................................................

Skarbnik Zarządu Krystyna Kampowska........................................................................
Sekretarz Zarządu Alicja Bednarz..................................................................................
Asystent kościelny członek zarządu ks.Janusz Gojke....................................................
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