Sprawozdanie z pracy Zarządu
Stowarzyszenia "Chmurka" za rok 2004
Serdecznie witam w imieniu Zarządu Członków Stowarzyszenia i przybyłych gości.
Pragnę przedstawić państwu rozlicznie z pracy Zarządu za 2004 rok.
Obecnie w Stowarzyszeniu jest 32 członków, dwie osoby zrezygnowały na własną prośbę, a
dziewięć zalega ze składkami członkowskimi od 2003 roku, pomimo upomnień nie zostały
one uregulowane. Nie należy nam na tym, aby do naszego Stowarzyszenia zapisywały się
tylko osoby fikcyjne. Chcemy zaprosić do współpracy rodziców dzieci z Ośrodka i Szkoły,
aby pomogli wspierać nasze cele statutowe. Obecnie wpływy z darowizn na nasze
Stowarzyszenie są minimalne, zebraliśmy od:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kancelaria Prawna LAB Wspólnicy
CHOMIK Sp. jawna
DOM-MET Sp. cywilna
Nowakowski Jerzy
Michnik Zofia
KRAK Sprzęt
Wesoły Łukasz
Firma "Kompres"

50 zł
30 zł
100 zł
200 zł
200 zł
100 zł
80 zł
30 zł

Niestety rok 2004 nie możemy zaliczyć do roku dobrego. Wpływy na konto
Stowarzyszenia w porównaniu do lat ubiegłych były minimalne. Wiemy, że najważniejszą
dal nas sprawą jest znalezienie sponsora, który by pomógł nam finansowo w realizowaniu
naszych celów statutowych.
Przedstawię teraz rozlicznie finansowe za 2004 rok:
I.

II.

Na cele statutowe wydano:
1.
koszty administracyjne
2.
wczasy rehabilitacyjne, półkolonia
3.
paczki na Dzień Dziecka i Mikołaja
Na konto nasze wpłynęło
1.
składki członkowskie
2.
darowizny
3.
nawiązki

12.227,94 zł
4.010,00 zł
7.350,02 zł
4.877,92 zł
13.063,00 zł
1.743,00 zł
3.100,00 zł
8.220,00 zł

Jak widać starania nasze nie dały w tym roku zadawalających efektów finansowych.
Pryz tak niskich wpływach ni jesteśmy w stanie zapewnić zaplanowanych przez nas imprez.
Jednak po części udało nam się zrealizować wyjazd na turnus rehabilitacyjny nad morze do
Mrzeżyna dla 11 rodzin oraz dofinansować półkolonię "Lato w mieście". Otrzymaliśmy jak
co roku darmowe bilety od Fundacji "Hals na Szanty" - koncert dziecięcy.
Myślę, że w roku 2005 też uda nam się wyjechać nad morze i stanie się to tradycją
pomóc ośrodkowi w zorganizowaniu półkolonii w lecie dla tych którzy nie mogą z nami
wyjechać. Naszym najważniejszym celem teraz jest uzyskani przez nasze Stowarzyszenie
statusu pożytku publicznego, co pozwoli nam pozyskiwać 1% podatku od każdego
obywatela na nasze dzieci. Liczymy, że nasz dochód na działalność statutową wreszcie
zacznie rosnąć.

Pragnę podziękować w imieniu Zarządu wszystkim osobą, które tak mocno
zaangażowały się w pracę na rzecz Stowarzyszenia. My jako Zarząd możemy obiecać, że
zrobimy wszystko aby zapewnić dzieciom uśmiech na twarzach, bo to jest dla nas
najważniejsze.
Pragnę przypomnieć, że wg nowych przepisów Urzędu Skarbowego wszelkie
darowizny dla Stowarzyszenia należy wpłacać przelewem na nasze konto.

