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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Stowarzyszenia MOC RADOŚCI w Jodłówce 

 

 
 
 

 
 

 

I. Dane stowarzyszenia 

1. Nazwa Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj  

Polska 

Województwo  

Małopolskie
 

Powiat  

Bocheński
 

Gmina 

Rzezawa
 

Ulica 

 -
 

Nr domu  

274
 

Nr lokalu  

- 
 

Miejscowość  

Jodłówka
 

Kod pocztowy
  

32-765
 

Poczta  

Rzezawa
 

Nr telefonu 

- 
 Nr faksu 

- 

E-mail 

mocradosciwjodlowce@wp,pl 

Strona WWW 

https://mocradosciwjodlowce.wordpress.com/ 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

28.02.2017 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

Nie dotyczy 

5. Numer REGON 366661169 6. Numer KRS  8681968183 

 

za rok 2017 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Małgorzata Gicala Prezes zarządu  TAK 

Sylwia Chrobak Sekretarz zarządu  TAK 

Magdalena Pawulska Skarbnik zarządu  TAK 

8. Skład organu nadzoru organizacji 
 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Wanda Janta 
Przewodnicząca komisji 
rewizyjnej 

 TAK 

Barbara Daniec-Kapałka Członek komisji rewizyjnej  TAK 

Marek Szydłowski Członek komisji rewizyjnej  TAK 

9. Cele statutowe organizacji 
 

 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego 

środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w 

następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, 

prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc 

społeczna, a w szczególności: 

1) wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz 

edukacji, oświaty i ochrony zdrowia, 

2) inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu 

pozaszkolnego w szkołach i poza nimi, 

3) wspieranie dobroczynności oraz działań humanitarnych wobec takich 

grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, 

bezrobotni, dzieci i młodzież oraz innych. 

 

10. Sposób realizacji celów statutowych 
 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez: 

a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół i 

przedszkoli, 

b) dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli, 

c) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, 

przyborów szkolnych, 

d) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, 

e) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających 

szczególnej opieki, 

f) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i 

wypoczynku dzieci i młodzieży, 

g) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów 

pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, 

h) wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad 

pedagogicznych. 

2) Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-

szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz 

publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp. 

3) Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 

4) Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury 

fizycznej i sportu. 
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II. Charakterystyka działalności stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności 

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce zostało powołane do życia w dniu 31 stycznia 2017 r. W dniu 28 

lutego 2017 r. stowarzyszenie zostało wpisane do KRS. 

W 2017 roku działalność stowarzyszenia skupiła się na organizacji jego działalności, struktur oraz podziale 

obowiązków. Podjęto też pierwsze próby aplikowania o środki do Fundacji BGK w ramach programu Moja Mała 

Ojczyzna złożono wniosek o dofinansowanie planowanej Lekcji patriotyzmu z rtm. Witoldem Pileckim. Niestety 

wniosek nie uzyskał dofinansowania. Zainicjowano również współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej w 

warszawie w sprawie sfinansowania pamiątkowej tablicy patrona szkoły rtm. Witolda Pileckiego.  

Ponadto zrealizowano następujące działania:  

1. Przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoły - każdy nauczyciel przygotował wykaz potrzeb szkoły  

z punktu widzenia swojej działalności dydaktycznej,  

2. Przeprowadzono rekonesans możliwości pozyskania środków finansowych poprzez: 

1) analizę dostępnych źródeł finansowania działań szkoły i stowarzyszenia, 

2) stworzenie bazy danych nt. źródeł finansowania, 

3) bieżący monitoring ogłaszanych programów przez grantodawców,  

4) aktualizacja bazy danych nt. źródeł finansowania 

5) aktywizacja członków stowarzyszenia i innych na potrzeby poszukiwania nowych źródeł 

finansowania.  

3. Przeprowadzono działania związane z promocją stowarzyszenia: 

1) założono i aktualizowano stronę internetową stowarzyszenia, 

2) założono aktualizowano konto na FB, 

3) opracowano logotyp stowarzyszenia,  

4. Realizowano wszystkie wymogi formalne - zgłoszenie działalności stowarzyszenia do KRS, założenie 

rachunku bankowego, wykonano pieczątkę i inne. 

Ze względu na ograniczone zasoby finansowe stowarzyszenia nie podjęto się w roku sprawozdawczym 

realizacji żadnej inicjatywy.  

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
 

Wieś Jodłówka 
Gmina Rzezawa 
Powiat Bocheński 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań w okresie sprawozdawczym 

 
 
2.1. Liczba odbiorców działań organizacji  
 
 
 
 
 
 

Osoby fizyczne 0 

 

Osoby  
prawne 

0 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach stowarzyszenia 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

700,12 zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 700,00 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00  zł 
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 

d) Przychody finansowe 0,12 zł 

e) Pozostałe przychody 0,00 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł 

 0,00 zł 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00 zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
700,12 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 600,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych i osób prawnych 
100,00 zł 

2.4. Z innych źródeł (odpłatna działalność pożytku publicznego, odsetki bankowe) 0,12 zł 

3. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

3.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 0,00  zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
0,00  zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 
0,00  zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
0,00  zł 

d) koszty finansowe 
0,00  zł 

e) koszty administracyjne  
0,00  zł 

f) pozostałe koszty ogółem 
0,00  zł 

IV. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 0 osób 

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty 

 0 etatów 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków TAK 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 
12 osób fizycznych 

0 osób prawnych  
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V. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 
 

0,00 zł 

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 0,00 zł 

– nagrody 0,00 zł 

– premie 0,00 zł 

– inne świadczenia  0,00 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł 

VI. Informacja o działalności zleconej przez organy administracji publicznej  w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego 

NIE 

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu udzielającego dotacji 

Kwota dotacji 

     

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

NIE 

VI. Informacje uzupełniające 

 

 
Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 

 
 

..................................................... 
(imię i nazwisko) 

 
 

..................................................... 
(imię i nazwisko) 

 
 

..................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

Data wypełnienia sprawozdania 

 

 
 

2018-03-21 


