Białystok, dn. 25.03.2008 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
organizacji pożytku publicznego

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „EZECHIASZ”
za rok 2007

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w związku z rozporządzeniem z dnia 8 maja 2001 r.
Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50,
poz. 529), Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia „Ezechiasz” przedstawia, co następuje:

I.

DANE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU

1. Katolickie Stowarzyszenie „Ezechiasz”, zwane dalej Stowarzyszeniem, zostało założone w roku
1994 na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855 ze zm.). Od roku 2005 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku
publicznego i funkcjonuje także w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

Adres Stowarzyszenia:
15-850 Białystok, ul. Sitarska 25
Data wpisu do KRS: 15 lutego 2002 r.
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 15 marca 2005 r.
Nr KRS: 0000088974
REGON: 050281750
NIP: 542-177-68-58
Członkowie Zarządu:
1)mgr Tadeusz Oniśko – Prezes, Białystok, ul. Ułańska 17/1C,
2)inż. Jacek Górski – Wiceprezes, Białystok, ul. Pileckiego 1 m. 31,
3)Wojciech Łomanowski – Wiceprezes, Białystok, ul. Radzymińska 17 m. 13,
4)lek. stom. Marcin Dojlida – Sekretarz, Białystok, ul. Jarzębinowa 12 m. 14,
5)mgr Marzanna Maria Oniśko – Skarbnik, Białystok, ul. Ułańska 17/1C.
2. Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspomaganie ludzi w kształtowaniu dojrzałej osobowości
w duchu chrześcijańskim oraz szerzenie misji miłości wyrażającej się w poszanowaniu godności
osoby ludzkiej i budowaniu więzi braterskich (§ 4 Statutu). Cele i zadania realizowane są m.in.
przez prowadzenie szkół i przedszkoli, organizowanie spotkań, wykładów i konferencji oraz
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obozów, wczasów i wyjazdów, poradnictwo rodzinne i psychologiczne, pomoc społeczną (§ 6
Statutu).

3. Stowarzyszenie jest organizacją działającą non for profit. Nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Fundusz statutowy w całości jest przeznaczany na realizację celów i zadań statutowych
Stowarzyszenia, w tym na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
służących bezpośrednio realizacji tych celów.
II.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA STOWARZYSZENIA

1.Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Katolicką Szkołę Podstawową im. ks. Franciszka
Blachnickiego w Białymstoku, zwaną dalej w treści sprawozdania „Szkołą”. Stowarzyszenie jest
właścicielem całości majątku ruchomego i nieruchomego wykorzystywanego do prowadzenia Szkoły.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez
Stowarzyszenie. Szkoła pobiera czesne i wpisowe od swoich uczniów oraz otrzymuje dotacje z Urzędu
Miasta Białystok. Wpisowe przeznacza na wyposażenie pomieszczeń szkolnych i zakup pomocy
naukowych. Natomiast wpływ środków pieniężnych z czesnego i dotacji są równoważne z bieżącymi
wydatkami Szkoły, tj. kosztami utrzymania budynku, organizacji Szkoły oraz wydatkami pracowniczymi.
Szkoła jest odrębnym od Stowarzyszenia podatnikiem i prowadzi odrębne księgi rachunkowe w pełnym
zakresie.

2.Stowarzyszenie wykonuje szkolną działalność oświatową nieodpłatnie. Nie osiąga żadnego przychodu
z tytułu wykonywania funkcji organu prowadzącego Szkoły oraz nie pobiera żadnych opłat, ani od
Szkoły z tytułu korzystania przez nią z majątku nieruchomego Stowarzyszenia, ani od rodziców
posyłających dzieci do Szkoły.

3.W ramach działalności edukacyjnej nieodpłatnej Stowarzyszenie prowadziło tzw. kursy Alfa dla
młodzieży i dorosłych, mające na celu pomoc w kształtowaniu dojrzałych postaw i osobowości. W roku
2007 odbyły się 3 edycje kursu, w których uczestniczyło łącznie ponad 80 osób. Część osób, które
ukończyły kurs /młodzież, osoby dorosłe/ pomagały przy ich organizacji w charakterze wolontariuszy.
Ankiety wypełniane przez uczestników na zakończenie kursu pozwalają na stwierdzenie, iż kurs cieszy
się znakomitą recepcją i ma pozytywny wpływ na uporządkowanie ich życia.

4.Kolejną formą bezpłatnej działalności statutowej, na rzecz osób znajdujących się w trudnych

sytuacjach życiowych, było udzielanie porad o charakterze psychologiczno-duchowym. Porady były
udzielane bezpłatnie przez Panią psycholog – wolontariusza Stowarzyszenia. Z porad skorzystało ok. 60
osób.

5.Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia uczestniczyli, w okresie letnim, w tygodniowym wyjeździe
szkoleniowo-formacyjnym. Stowarzyszenie pokryło koszty organizacyjne, częściowo poprzez wpłaty
uczestników dokonanych jako pokrycie kosztów własnego pobytu w wynajętym ośrodku, z wynikiem
minus 51,95 zł.

6.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jak i wolontariuszy.
Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia biorą udział w wykonywaniu zadań nieodpłatnie.
III.

UCHWAŁY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

W roku 2007 Zarząd Stowarzyszenia podjął 17 uchwał w następujących sprawach:
•Uchwała Nr 1/07 z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie oświadczenia o osiąganiu i przeznaczaniu
dochodów oraz nie dokonywaniu wydatków na inne cele niż określone statutem stowarzyszenia na
rok 2007;
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•Uchwała Nr 2/07 z dnia 9 stycznia 2007 r. w przyjęcia zmian w Statucie Katolickiej Szkoły im. Ks.

Franciszka Blachnickiego;
•Uchwała Nr 3/07 z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia z wolontariuszem do
świadczenia usług psychologicznych;
•Uchwała Nr 4/07 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do projektu Pracownie
Komputerowe dla Szkół w 2007 r.;
•Uchwała Nr 5/07 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zorganizowania Konferencji dla Rodziców w
Białymstoku;
•Uchwała Nr 6/07 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wyboru funkcji członków Zarządu;
•Uchwała Nr 7/07 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z
działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Ezechiasz” za rok 2006;
•Uchwała Nr 8/07 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia za rok 2006;
•Uchwała Nr 9/07 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdań
za rok 2006;
•Uchwała Nr 10/07 z dnia 13 czerwca 2007 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Katolickiej
Szkoły Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego oraz przeznaczenia zysku za rok 2006;
•Uchwała Nr 11/07 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie zorganizowania turnusów szkoleniowych w
Ostrożanach;
•Uchwała Nr 12/07 z 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup klimatyzacji do
pracowni komputerowej w Szkole;
•Uchwała Nr 13/07 z 27 czerwca 2007 r. sprawie przeniesienia kosztów szkoleń pracowników Szkoły
jako kosztów Szkoły;
•Uchwała Nr 14/07 z 27 czerwca 2007 r. w sprawie zakupu rzutnika na cele statutowe
Stowarzyszenia;
•Uchwała Nr 15/07 z 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Katolickiej Szkoły
Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego oraz zatwierdzenia projektu organizacyjnego;
•Uchwała Nr 16/07 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych NETIA SA;
•Uchwała Nr 17/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przeprowadzenia badań geotechnicznych
gruntu.
Uchwały Zarządu zostały wykonane.
IV.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH W UJĘCIU FINANSOWYM
A. Przychody Stowarzyszenia

1. W ramach działalności edukacyjnej nieodpłatnej Stowarzyszenie prowadziło tzw. kursy Alfa dla
młodzieży i dorosłych. Środki pieniężne do realizacji działalności statutowej Stowarzyszenie
pozyskiwało głównie z wpływu darowizn od osób fizycznych, które wyniosły 68.596,59 zł, w tym z
wpływu 1% podatku w wysokości 1.125,60 zł. Kolejnym źródłem przychodu były składki
członkowskie za rok 2007, stanowiące sumę 960,- zł.

2. W roku 2007 innym źródłem przychodu Stowarzyszenia był także otrzymany zwrot poniesionych

kosztów - w ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenia - dokonany przez osoby uczestniczące
w turnusach szkoleniowych na sumę 19.400,00 zł. Wydatki związane z działalnością odpłatną
wyniosły 19.451,95 zł, nie wliczając tu wartości bezpłatnych świadczeń w naturze realizowanych
przez Stowarzyszenie i pracy wolontariuszy. Wynik na działalności odpłatnej wynosi minus 51,95
zł.
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3. Przychód finansowy wynikający z nie wydatkowanych środków pieniężnych, ulokowanych na

koncie bankowym, stanowi kwota otrzymanych odsetek o łącznej wysokości 1.972,30 zł. Nie
wystąpiły tytuły pozostałych przychodów operacyjnych.

4. Łączny przychód Stowarzyszenia w roku 2007 wyniósł 90.928,89 zł.
5. Stowarzyszenie nie korzystało z żadnych z środków pochodzących ze źródeł publicznych.
B. Koszty Stowarzyszenia

1. Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2007 wyniosły 51.192,37 zł.
2. Koszty realizacji zadań statutowych sensu stricto wyniosły 22.147,44 zł, na co składają się:
materiały na kwotę 3.422,44 zł (koszty organizacji kursów i turnusów szkoleniowych); usługi obce
(wynajem ośrodka) w kwocie 18.725,00 zł.

3. Koszty administracyjne związane z działalnością statutową w roku 2007 wyniosły 29.044,93 zł. Na

koszty składają się: odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wynoszące 11.380,02 zł oraz koszty
wydatkowane, wyszczególnione jak następuje:

1) koszty zatrudnienia pracownika, w tym kwoty wydatkowane na składki ZUS i zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych - łącznie 12.270,16 zł;

2) z tytułu zakupu wyposażenia poniesiono wydatki na kwotę 495,91 zł, kwota dotyczy
zakupu warnika do wody 30 l;

3) usługi obce związane z bieżącą działalnością o charakterze administracyjnym: usługi
telekomunikacyjne i zużycie gazu - 1.951,20 zł; naprawy – 20 zł oraz prowizje bankowopocztowe – 533,00 zł. Łącznie wydatkowano - 2.504,20 zł;

4) koszty materiałów biurowych – 1.021,98 zł (w tym oprogramowanie), koszty materiałów
gospodarczych – 85,86 zł i pozostałych - 49,00 zł na łączną kwotę 1.156,84 zł;

5) opłata sądowa 30,00 zł za wypis aktualny z KRS;
6) pozostałe koszty rodzajowe to kwota 1.207,80 zł – koszulki z logo Stowarzyszenia.
4. Koszty realizacji zadań statutowych należy powiększyć o wartość pracy wolontariuszy
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie korzystało w roku 2007 z pracy około 60 wolontariuszy, z których
każdy nieodpłatnie wykonywał zadania statutowe Stowarzyszenia w wymiarze średnio 2 godzin
miesięcznie (ok. 1500 godz. rocznie). Pomoc wolontariuszy polegała w szczególności na pracy z
młodzieżą. Gdyby Stowarzyszenie chciało zatrudnić w miejsce wolontariuszy pracowników, to
musiałoby wyłożyć dodatkowo ok. 20 tys. zł rocznie. Ponadto, Stowarzyszenie zajmowało się
szkoleniem wolontariuszy, osób chętnych do obsługi kursów i innych prac związanych z
administracją. Praca wolontariuszy, z wyłączeniem pracy Pani psycholog, nie miała charakteru
stałego.
5. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej i nie ponosiło wydatków na działalność
gospodarczą.

4

V.

INFORMACJA O PRZEZNACZENIU OTRZYMANYCH DAROWIZN

1.Ogólna kwota otrzymanych, przez Stowarzyszenie w roku 2007, darowizn wyniosła 68.596,59 zł.

Kwota ta została przeznaczona przede wszystkim na zadania pożytku publicznego w zakresie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania.
2.Darowizn od osób prawnych Stowarzyszenie nie otrzymało.
VI.

POZOSTAŁE DANE

1.Liczba zatrudnionych w Stowarzyszeniu: jeden pracownik w wymiarze ½ etatu na stanowisku
administracyjno-księgowym.
2.Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie wyniosła 12.270,16 zł. Na kwotę tę składa
się wynagrodzenie za pracę, obowiązkowe ubezpieczenia pracodawcy i świadczenie urlopowe. Nagród i
premii nie wypłacono.
3.Wynagrodzenia członków Zarządu Stowarzyszenia i innych organów - brak.
4.Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – nie było takich umów.
5.Udzielone pożyczki pieniężne – brak.
6.Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień bilansowy – 123.171,68 zł w Banku
PEKAO S.A. Oddział w Białymstoku.
7.Wartość nabytych obligacji, udziałów lub akcji – brak.
8.Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość wydatkowanych kwot na to nabycie:
Stowarzyszenie jest właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Białymstoku przy ul.
Sitarskiej 25, przeznaczonej na działalność kulturalno-oświatową, gdzie aktualnie mieści się Katolicka
Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Blachnickiego.
W roku 2007 Stowarzyszenie otrzymało zgodę Prezydenta Miasta Białegostoku na zakup działki, z
przeznaczeniem na rozwój istniejącej szkoły, utworzenia placówek oświatowych i realizacji zadań
statutowych Stowarzyszenia. W roku 2007 przeprowadzono badania geotechniczne gruntu, zakup
gruntu planowany jest na początek 2008 roku.
9.Wartość aktywów Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego 2007 wg danych bilansowych wynosiła
466.495,98 zł. Na sumę bilansową składają się rzeczowe aktywa trwałe o wartości 343.058,57 zł, tj.
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz wartość
aktywów obrotowych w wysokości 123.437,41 zł, którą stanowią niewydatkowane środki pieniężne.
10.Stan zobowiązań Stowarzyszenia na dzień 31.12.2007r. wynosił 87,89 zł, z czego kwota 60 zł to
należność z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od pracownika, a kwota 27,89 zł jest należnością
wobec dostawcy.
11.Stowarzyszenie w roku 2007 nie prowadziło zadań zleconych przez podmioty państwowe i
samorządowe.
12.Stowarzyszenie nie posiadało na dzień 31 grudnia 2007 r. zaległości podatkowych oraz zaległości
względem ZUS. Stowarzyszenie sporządza roczne rozliczenie podatkowe na formularzu CIT-8.
Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT.
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13.W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w Stowarzyszeniu nie była
przeprowadzona kontrola zewnętrzna.

......................................................................
mgr Tadeusz Oniśko – Prezes
......................................................................
inż. Jacek Górski – Wiceprezes
......................................................................
Wojciech Łomanowski – Wiceprezes
......................................................................
lek. stom. Marcin Dojlida – Sekretarz
......................................................................
mgr Marzanna Maria Oniśko – Skarbnik
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