
MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

 Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

 i Ich Rodzinom ,,PROMETEUSZ ‘’ w Zbylitowskiej Górze  

za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 

 

I. Informacja o Stowarzyszeniu : 

 

a) Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom     

     ,,PROMETEUSZ ‘’w Zbylitowskiej Górze, przy ul. Zbylutowskich 95 zostało    

      wpisane  w 1999 r. jako stowarzyszenie w sądzie Okręgowym w Tarnowie  

      w  Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji społecznych i Zawodowych,    

      Fundacji   oraz Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej. W dniu 3 marca 2004 r.   

      postanowieniami Sądu Rejonowego dla miasta Krakowa Śródmieścia w Krakowie  

      stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymując   

      numer KRS 0000198277 i status organizacji pożytku publicznego. 

 

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze 

GUS o / Tarnów   REGON 852735443 

II Urząd Skarbowy w Tarnowie  NIP  9930374679 

 

c) Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w oparciu o statut stowarzyszenia 

opracowany przez założycieli. Tekst jednolity statutu został również złożony  

      w KRS łącznie z dokumentami rejestracyjnymi. 

 

d) W skład Zarządu Stowarzyszenia ,, PROMETEUSZ’’ wchodzą : 

- Marta Krawczyk zam. Tarnów ul. Powstańców Warszawy 3/67- Prezes Zarządu 

- Zbigniew Nowak zam. Tarnów ul. Chrząszcza 15/10 – Wice - Prezes 

- Anna Witek  zam . Bogumiłowice  15  – Skarbnik 

- Dorota Frankowska zam. Tarnów ul. Akacjowa 3-10/ - Sekretarz 

- Jacek Frankowski zam. Tarnów ul. Akacjowa 3/10     - Członek Zarządu 

 

 

 

 



1. Określenie celów statutowych Stowarzyszenia 

- Wspieranie i udzielanie pomocy dziecku specjalnej troski w jego dążeniu do    

   uzyskania pełnej samodzielności i zaistnienia w społeczeństwie. 

- Promowanie prozdrowotnych zachowań dla rozwoju psychofizycznego 

   i   społecznego dzieci i młodzieży. 

- Prowadzenie działalności szkoleniowej dla rodziców, pracowników opieki  

   zdrowotnej, nauczycieli szkół masowych. 

- upowszechnienie wiedzy o problemach  dzieci niepełnosprawnych , udzielanie  

  pomocy i wsparcia materialnego najbardziej potrzebującym. 

- Współpraca z innymi organizacjami o podobnym zakresie statutowym 

- Współpraca z mediami w sprawie promowania zachowań prozdrowotnych. 

- Wspieranie  działalności : pomoc finansowa specjalnego  

   Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Zbylitowskiej Górze. 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi o celach statutowych zbliżonych,    

   jak też nakierunkowanych na podnoszenie walorów wychowania , edukacji,  

   adaptacji społecznej. 

2. W roku podatkowym 2012 Stowarzyszenie nie prowadziło działalności 

gospodarczej. 

     Cele zawarte w statucie realizowane były poprzez szkolenie rodziców, 

pracowników opieki zdrowotnej, nauczycieli szkół masowych oraz organizowanie  

      i współorganizowanie wspólnie z Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym 

      w Zbylitowskiej Górze imprez o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych obszaru Małopolski, 

oraz organizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawanych. 

 

II. Informacje o działalności Stowarzyszenia. 

 

1. Informacja o uzyskanych przychodach : 

-przychody ze składek członkowskich   1 788,00 zł 

-pozostałe przychody w postaci darowizn 

  ,sponsoringu                                59 535,98 zł 

- darowizna 1%               10 733,52 zł 

Łącznie przychody z działalności statutowej                  72 057,50 zł 

 



 

 

2. Informacja o poniesionych  kosztach : 

- koszty działalności statutowej stowarzyszenia             70 348,48 zł 

-zużycie materiałów i energii                              674,27 zł 

- podatki i opłaty                    397,70 zł  

 Łącznie koszty administracyjne            71 420,45 zł 

 

3. Informacja o liczbie zatrudnionych osób w stowarzyszeniu : 

   - w czasie trwania roku obrotowego stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników 

   - stowarzyszenie nie wypłaca innych składników wynagrodzeń, takich jak premie, 

nagrody, i inne świadczenia. 

4. Informacja na temat wynagrodzeń członków Zarządu  ; 

   Członkowie Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzeń ani też 

gratyfikacji z tytułu pełnionych funkcji. 

5. Informacja o udzielonych pożyczkach i gwarancjach : nie dotyczy 

6. Informacja na temat kwot ulokowanych na rachunkach bankowych: Stowarzyszenie    

    posiada jeden rachunek bankowy, funkcjonujący w banku PKO BP SA II  

     o /Tarnów nr rachunku 67 1020 4955 0000 7102 0055 5425 Tam też gromadzone 

są wszelkie środki pieniężne oraz regulowane   wszelkie płatności.  

     Na koniec 2012 r. saldo na rachunku bankowym  wykazało   kwotę 20 018,46 zł 

     po stronie DT.  

    Kasa na koniec roku 2012 zanotowała stan w  kwocie 0,00zł .1 

7. Informacja na temat wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów    

     lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem spółek – nie   

     dotyczy. 

8.   Informacja o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu  oraz wysokości kwot     

     wydatkowych na to nabycie – nie dotyczy. 

9. Informacja o wartości aktywów i pasywów ujętych we właściwych    

     sprawozdaniach finansowych : 

 

AKTYWA na dzień 31.12.2012 r.  20 018,46  zł 

PASYWA  na dzień 31.12.2012 r.  20 018,46  zł 

 



 

 

10. Informacja o działalności zleconej stowarzyszenie przez podmioty państwowe 

      i samorządowe oraz wyniku tej działalności : 

      Wynik finansowy Stowarzyszenia na koniec 2012 r. wykazał  zysk  ogółem w 

kwocie 637,05 zł.  

Który  zostanie przeznaczony na bieżąca działalność Stowarzyszenia. 

11. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 

      a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych : 

            Na koniec roku obrotowego 2012  stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań 

publiczno –prawnych. 

Po zakończeniu roku obrotowego do dnia 31 marca roku następnego – CIT 8. 

 

 

 

 

 

Podpisy Zarządu : 

 

1. Marta Krawczyk 

2. Zbigniew Nowak 

3. Anna Witek 

4. Dorota Frankowska 

5. Jacek Frankowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lista obecności zgromadzenia Stowarzyszenia  na Rzecz Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom ,, Prometeusz ‘’ w Zbylutowskiej Górze 

z dnia 15-03-2013 r. 

 

 

 

1. Marta Krawczyk  - Prezes Zarządu  ………………………….. 

2. Zbigniew Nowak – V-ce Prezes Zarządu  ………………………….. 

3. Anna Witek- Skarbnik   ………………………….. 

4. Dorota Frankowka – Sekretarz  ………………………….. 

5. Jacek Frankowski- Członek Zarządu  …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uchwała Nr 1 

Członków Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich 

Rodzinom ,, Prometeusz ‘’ w Zbylutowskiej Górze z dnia  15-03-2013 r. 

 

 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich 

Rodzino ,, Prometeusz ‘’ w Zbylitowskiej Górze  na zebraniu członków Zarządu  

w dniu 15-03-2013 r. podjęło uchwałę następującej treści : 

1. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzino 

,, Prometeusz ‘’ w Zbylitowskiej Górze  zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 

2011 , a w szczególności : 

2. Sumę bilansową po stronie   aktywów  i pasywów    20 018,46 zł 

3. Wynik finansowy (zysk)                      637,05 zł 

4. Zysk  zostanie przeznaczony z bieżącą działalność  Stowarzyszenia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym : 

Głosów za oddano  5 

Głosów przeciw 0 

Wstrzymało się 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


