Raport roczny
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Sprawozdanie merytoryczno – finansowe Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic za 2017 r.

1. Dane identyfikacyjne
Nazwa: Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic
Siedziba: Rudołowice 279, 37-565 Roźwienica
Data wpisu do rejestru: 29-07-2011
KRS: 0000392411
Członkowie Zarządu:
Baran Mariusz - Prezes Zarządu
Stec Tomasz – Wiceprezes
Kowal Barbara – Skarbnik
Piestrak Anna – Sekretarz
Dejniak Edward – Członek
Gilarska Maria – Członek
Kud Tomasz- Członek

2. Działalność Stowarzyszenia
1) Określenie celów statutowych Stowarzyszenia:
1. Szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej Rudołowic i Gminy Roźwienica.
2. Działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego
3. Działania na rzecz rozwoju kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego oraz
przyrodniczego.
4. Wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji i oświaty.
5. Działania na rzecz zapobiegania patologii społecznej, przemocy i nałogom wśród dzieci
i młodzieży.
6. Współudział w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich.
7. Promocja regionu, produktów lokalnych i regionalnych.
8. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
9. Realizacja zadań w zakresie edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
10. Działania na rzecz rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu.
11. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
12. Działalność charytatywna.
13. Prowadzenie „Izby Pamięci”.
2) Realizacja celów statutowych odbywa się poprzez:
- organizację wydarzeń kulturalno – historycznych,
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- archiwizacje i udostępnianie zbiorów historycznych zebranych w Izbie Pamięci,
- organizacja spotkań z ludźmi kultury i sztuki, zasłużonych dla regionu, oraz spotkań integracyjnych,
- prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące z życia miejscowości,
- utrzymanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń z pokrewnymi Stowarzyszeniami,
- prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej,
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarcze. Stowarzyszenie może prowadzić działalność
o charakterze odpłatnym w zakresie wydawniczym.
3) Opis merytoryczny działalności Stowarzyszenia w 2017 r.:
W ramach działalności Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania
1. Kultywowanie historii, tradycji i kultury Rudołowic - projekt finansowany przez Urząd Gminy
w Roźwienicy nawiązywał do ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości
Rudołowice i okolic. W ramach wniosku wykonano tłumaczenie dokumentów z języka łacińskiego,
usługę fotograficzną, materiały promocyjne oraz zakupiono środki do konserwacji eksponatów
znajdujących się w Izbie Pamięci.

2. W dniu 2 lutego 2017 r. zorganizowaliśmy II Rudołowickie kolędowanie, zgromadziło
w świetlicy Wiejskiego Domu Kultury w Rudołowicach wielu sympatyków kolęd.

3. Z inicjatywy rodziny fundatorów, księdza proboszcza Mirosława Matei, przy
zaangażowaniu Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic zorganizowaliśmy
4 czerwca 2017 r. jubileusz 100-lecia poświęcenia Kaplicy Serca Bożego..
4. W ramach audycji Kalejdoskop Gmin Podkarpacia gościliśmy Radio Rzeszów, które
przeprowadziło audycję dotyczącą działalności Stowarzyszenia.
5. Gościliśmy również redaktorkę Radia Rzeszów, która przeprowadziła cykl audycji
o cmentarzu cholerycznym, izbie pamięci, kwestach i renowacji zabytkowych nagrobków,
światełku betlejemskim
6. W dniu 01.06.2017 r. pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji
Rudołowic odbył się wieczór poetycki Pani Heleny Gołąb.
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7. Przeprowadzono prace konserwacyjne na Cmentarzu Parafialnym w Rudołowicach
odrestaurowano nagrobki:
 Ks. Aleksandra Zacharskiego
 Emilii Mieroszowskiej
 Joanny z Baczyńskich Pierzchalskiej
8. Organizacja V Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Cmentarza
Parafialnego w Rudołowicach – dochód z kwesty wyniósł 4465,59 zł.
9. 10 listopada 2017 roku odbył się niezwykle wzruszający wieczór wspomnień poświęcony
przyszłemu patronowi szkoły Generałowi Dywizji Kazimierzowi Gilarskiemu połączony
ze zwiedzaniem Izby Pamięci.
10. Organizacja Światełka Betlejemskiego 2017 - po raz XVII odbyło sie w miejscowości
Światełko

Betlejemskie.

Wydarzenie

sfinansowane

zostało

ze

środków

własnych

stowarzyszenia. 16.12.2017 r.
11. W dniu 22 grudnia 2017 r. gościliśmy Program Dzień Dobry Polsko, który na żywo
prowadził transmisję w TVP 1 z przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
Dodatkowo Stowarzyszenie objęło swoją opieką teren przy kapliczce św. Agaty, cmentarzu
cholerycznym,

krzyżach

przydrożnych

oraz

przeprowadziło

akcję

porządkowania

zapomnianych grobów na cmentarzu parafialnym.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017
Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic
1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic
Rudołowice 279, 37-565 Roźwienica
Numer Statystyczny REGON – 180749126
NIP – 7922281927
Numer KRS - 0000392411
Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy KRS
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.
4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności”.
5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru.
1) Zasady wyceny aktywów i pasywów:









amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywana będzie
metodą liniową , natomiast środki trwałe o niskiej wartości umarzane będą jednorazowo
po ich wydaniu do użytkowania
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą wyceniane według cen nabycia
rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według ceny nabycia lub w
przypadku gruntów stanowiących towary Stowarzyszenia, według ceny zakupu. Zasada
taka została przyjęta mając na względzie fakt, iż w przypadku tak specyficznego rodzaju
towarów, koszty związane z nabyciem są stosunkowo niewielkie w odniesieniu do ceny
zakupu (zasada istotności).
środki pieniężne wyceniane są w wartościach nominalnych
należności i zobowiązania wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty
pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w kwotach nominalnych
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2) Koszty w Stowarzyszeniu ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
3) Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości
nominalnej.
4) Organizacja nie posiada środków trwałych podlegających amortyzacji.

Informacja dodatkowa za rok 2017
Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic
1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane
o aktywach i pasywach.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania,
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych,
a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego
rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających
i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji
i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości)
1) Aktywa trwałe
2) Aktywa obrotowe
- środki finansowe w kasie
- środki finansowe na rachunku bankowym
3) Pasywa – Fundusz Własny
- zysk (strata) z lat ubiegłych:
- zysk (strata) roku bieżącego:
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
- zobowiązania

0 zł
0,56 zł
4236,96 zł
12 034,54 zł
-7 855,02 zł
58 zł
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4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,
w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących
ze środków publicznych.
1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
- składki członkowskie
24 zł
- dotacja (z podaniem źródła)
3500 zł ( Urząd Gminy Roźwienica)
- darowizny
1316,21zł
- zbiórki publiczne
4465,59 zł
- odsetki bankowe
13,71 zł
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
1) Informacje o strukturze kosztów
- koszty statutowe
w tym:
- organizacja wydarzeń
- Koszty Izba Pamięci
- renowacja nagrobków
- koszty dotacji
- koszty działań statutowych, nieodpłatanych
w tym koszty administracyjne
2 zł
- koszty - zbiórki publiczne

2955,41 zł
74,02 zł
22 zł
2859,39
3500 zł
1010,83
10 717,12 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie wykonywało operacji związanej z funduszem
statutowym.
7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza
w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów
z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania
środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Stowarzyszenie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, od 11 grudnia 2017r.
W 2017 r. organizacja nie uzyskała z tyt. 1 % żadnych przychodów.
8. Inne informacje niż wymienione w pkt. 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć
na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym
dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy,
o ile mają zastosowanie do jednostki.
Nie dotyczy
Rudołowice, dnia 31.03.2018 r.
(miejsce i data sporządzenia)
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Podpisy członków Zarządu:

Baran Mariusz - Prezes Zarządu

............................................................

Stec Tomasz – Wiceprezes

............................................................

Kowal Barbara – Skarbnik

............................................................

Piestrak Anna – Sekretarz

............................................................

Dejniak Edward – Członek

............................................................

Gilarska Maria – Członek

............................................................

Kud Tomasz- Członek

............................................................
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