26 lipca 2020 r.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZARZĄDU PODSUMOWUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ
STOWARZYSZENIA ORELEC ZA 2019 ROK

Stowarzyszenie Orelec na koniec 2019 r. liczyło 51 członków.
 W 2019 r. opłacono 41 składek członkowskich.
● Na działalność statutową uzyskaliśmy następujące wpływy:
wpłaty składek członkowskich
820,00 zł
wpłaty 1% dla Stowarzyszenia Orelec
251,40 zł
odsetki bankowe
8,05 zł
wpłaty na subkonto pomocy pogorzelcom
2 405,00 zł
Razem wpływy
3484,45 zł
● Koszty działalności
Zakup materiałów budowlanych dla pogorzelców
-9 844,83 zł
Zakup materiałów do zabaw dzieci na festynie
-138,98 zł
Wynagrodzenie dla księgowego
-250,00 zł
Opłaty bankowe
-45,00 zł
Razem koszty
-10 278,81 zł
 Strata liczona w kwotach z roku 2019
(-) 6 794,36 zł
Dzięki nadwyżce z roku poprzedniego (m.in. wpłaty dla pogorzelców z grudnia 2018 r.),
rok obrotowy 2019 został zakończony nadwyżką 9 788,56 zł
 Rok 2019 zamknęliśmy nadwyżką, która w całości zostanie przeznaczona na realizację
celów statutowych stowarzyszenia w roku 2020.
 Na koniec roku 2019 na rachunkach bankowych SO było łącznie 9130,95 zł, a w kasie
u Skarbnika 484,61 zł (razem 9 615,56 zł)
● W 2019 r. Zarząd SO odbył 3 posiedzenia, na których podjęto 2 uchwały w następujących
sprawach:
* zwołania XII Walnego Zebrania Członków SO oraz ustalenia porządku obrad,
* zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok obrotowy 2018 SO
 W 2015 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego OPP. Za 2019 rok
wpłynęło 251,40 zł. Na koniec 2019 r. na subkoncie OPP wraz z odsetkami było 2 048,71zł.
Bardzo dziękujemy za wpłaty od wszystkich, często anonimowych dla nas ofiarodawców. Te
środki możemy przeznaczyć na cele zgodne z naszą działalnością statutową, w dowolnym
momencie.
 Uczestniczyliśmy w spotkaniach szkoleniowych „Przygotowania wniosków
o dofinansowanie mikroprojektów w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”
rozpoczęliśmy wraz z p. Magdaleną Demkowicz pisanie wniosku o dofinansowanie prac przy
zabytkowym kościele w Orelcu. Jednak z uwagi na trudności w pozyskaniu partnerów, nie
dokończyliśmy wniosku o dofinansowanie projektu.
Z serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za tak liczny i szybki odzew na nasz apel
o wsparcie Pogorzelców.
Mamy nadzieję, że XIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Orelec przyniesie wiele
owocnych pomysłów i uchwał, które wpłyną pozytywnie na rozwój naszej małej ojczyzny.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:
Joanna Dobrowolska ……………………….
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