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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ                     

STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH „SAMORZĄDNI” W CHOJNICACH 

- ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO -                                                               

ZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019 

 

1) Nazwa Stowarzyszenia:  

     Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych  „Samorządni” Organizacja Pożytku Publicznego 

 

Siedziba: Kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat CHOJNICKI 

Gmina CHOJNICE 

Miejscowość CHOJNICE 

Adres:  ul. Sukienników 11, 89-600 Chojnice 

KRS: 0000133779 

Data wpisu: 24.10.2002 r. 

Numer REGON: 090394055 

 

         2) Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia: 

- Prezes    – Wojciech Adamowicz,  

- Zastępca Prezesa   – Andrzej Gąsiorowski,  

- Zastępca Prezesa   – Mieczysław Babiński,  

- Sekretarz    – Aleksandra Stasińska, 

- Skarbnik    – Czesław Kukliński,  

- Członek    – Mirosław Janowski,  

- Członek    – Ryszard Słomiński,  

- Członek    – Bogdan Kuffel,  

 

 

 

3) Cele statutowe Stowarzyszenia: 

 

1. Troska o rozwój społeczno-gospodarczy, kultury, sportu i turystyki Miasta 

Chojnice, Powiatu Chojnickiego i Województwa Pomorskiego. 

2. Integracja Społeczności Miasta Chojnice, Powiatu Chojnickiego do aktywnego 

udziału w życiu społeczno-gospodarczym. 

3. Popularyzacja wiedzy z zakresu działalności gospodarczej i przepisów prawa 

gospodarczego. 

4. Aktywizowanie życia kulturalnego i sportowego wśród lokalnej społeczności. 

5. Popularyzacja osiągnięć gospodarczych, kulturalnych i sportowych w kraju              

i zagranicą. 
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6. Wspieranie inicjatyw społecznych w pozyskiwaniu środków pieniężnych na pomoc 

dla ludzi najbiedniejszych. 

7. Udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy ofiarom wypadków drogowych                  

i przemocy w rodzinie. 

8. Prowadzenie działań profilaktycznych i uświadamiających, zmierzających do 

zapobiegania wypadkom drogowym i przemocy w rodzinie. 

 

4)  Zasady, formy i zakres działalności statutowej oraz realizacja celów statutowych. 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Samorządni” realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. Aktywny udział członków Stowarzyszenia z życiu publicznym. 

2. Udział w otwartych posiedzeniach rad jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Sygnalizowanie organom władzy i administracji terytorialnej problemów  

gospodarczych, społecznych i kulturalnych. 

4. Nawiązywanie współpracy z samorządami osiedlowymi i organami 

samorządowymi oraz organizacjami społeczno-politycznymi krajowymi                    

i zagranicznymi. 

5. Dążenie do wprowadzenia członków Stowarzyszenia do władz samorządowych 

wszelkich szczebli. 

6. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych. 

7. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy. 

8. Organizowanie porad prawnych, lekarskich, psychologicznych, zajęć 

rehabilitacyjnych dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i w wyniku 

przemocy w rodzinie. 

9. Organizowanie pogadanek, prelekcji i konkursów przybliżających społeczeństwu 

problematykę przyczyn i skutków wypadków drogowych i przemocy w rodzinie. 

 

 

5) W roku 2021 Stowarzyszenie wytyczone zadania i cele realizowało w następujący 

sposób: 

1. Aktywny udział członków Stowarzyszenia  w uroczystościach patriotyczno-religijnych. 

2. Uczestniczenie w pracach różnych struktur samorządowych w powiecie  w realizacji 

przedsięwzięć takich jak: Udział w spotkaniach różnych organizacji i stowarzyszeń 

dotyczących podziału grantów, składania i wypełniania wniosków o dofinansowanie 

imprez kulturalno-sportowych. 

3. Organizowanie i współudział w imprezach z zakresu kultury, sportu, turystyki i spraw 

społeczno-samorządowych (główne imprezy): 
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A) JESIENNY PIKNIK RODZINNY     MĘCIKAŁ 
B) POMOC FINANSOWA NA LECZENIE ALEKSA   CHOJNICE 

 

6) Informacja o wysokości uzyskanych przychodach, z wyodrębnieniem ich źródeł: 

Stan środków na dzień 01.01.2021 roku: 

- stan gotówki w kasie wynosił -       0,00 zł 

- w banku -            29.673,85 

- łącznie -           29.673,85 

W roku obrotowym 2021 Stowarzyszenie uzyskało wpływy z: 

− składki członkowskie brutto         2.450,00 

− wpisowe od nowych członków                            0,00 

− przychody z darowizna ( JESIENNY PIKNIK RODZINNY )   10.538,00 

− odsetki bankowe                               0,00 

− wpływ z 1%              388,10 

RAZEM DOCHODY:        13.376,10 

7) Informacja o wydatkach: 

Wydatki w roku 2021 były następujące:  

1. Obsługa techniczna strony internetowej           480,00 

2. Konto internetowe i domena sis            184,50 

3. Prowadzenie rachunkowości              500,00 

4. Prowadzenie konta, opłaty bankowe           529,10 

5. Darowizna na leczenie Aleksa Żakowskiego         500,00 

6. Organizacja JESIENNEGO PIKNIKU RODZINNEGO                2.952,00 

      Razem pozostałe wydatki:      5.145,60 

Koszty finansowe – karne odsetki                            0,00 

 

RAZEM KOSZTY:                     5.145,60  

 

Wynik finansowy za rok 2021 stanowi ZYSK w kwocie       8.230,50 

Na dzień 31.12.2021 roku stan gotówki w kasie   wynosił -              0.00    

         w banku -                37.904,35 

łącznie -      37.904,35 

 

Nadwyżka z lat ubiegłych -         29.673,85 
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8) Dane o: 

a) Liczbie zatrudnionych osób – nie zatrudnia 

b) Łączna kwota wynagrodzeń brutto       

c) Nie dotyczy 

d) Nie dotyczy 

e) Nie dotyczy 

f) Nie dotyczy 

g) Stowarzyszenie nie nabywało żadnych nieruchomości 

h) Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych 

i)  wartość aktywów na dzień 31.12.2021 r.    37.904,35 

w tym: w kasie            0,00 

              w banku        37.904,35 

 

9) Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe oraz           

o wyniku finansowym tej działalności. 

 Stowarzyszenie  nie prowadziło działalności zleconej. 

10) Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Stowarzyszenie posiada zobowiązania podatkowe zgodnie z deklaracją roczną              

o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Stowarzyszenie składało deklaracje 

podatkowe. W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona kontrola. 

 

1. Wojciech Adamowicz – Prezes  2. Andrzej Gąsiorowski – Wiceprezes 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 1/2022 Z DNIA 18 MARCA 2022 ROKU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA SIS „SAMORZĄDNI” W CHOJNICACH 


