Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w roku 2013
1 Nazwa
Adres
Data wpisu w KRS
KRS Nr
Regon
Zarząd:
Prezes
Sekretarz
Skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Członek
Cele statutowe

„eSMail” Stowarzyszenie Chorych
na Stwardnienie Rozsiane
69-100 Słubice ul. Piłsudskiego 5/7
03.10.2007r.
0000289506
080211186
Agnieszka Gawłowska
Krystyna Górnicka
Mariola Jopek
Elżbieta Wójtowicz
Marian Lewandowski
Niesienie nieodpłatnej pomocy chorym na
stwardnienie rozsiane

2 Zasady, formy
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na
i zakres działalności wzajemnej pomocy i wsparciu ogółu członków oraz
statutowej
ich rodzin.
Realizuje swoje cele przez:
- organizowanie spotkań dla chorych, członków ich
rodzin oraz osób wspierających,
- szerzenie wiedzy o chorobie, pomocy w leczeniu
i rehabilitacji – spotkania z lekarzami, specjalistami,
producentami sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc
w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,
- udział w projektach skierowanych do osób
niepełnosprawnych
Realizacja celów statutowych w roku
sprawozdawczym:
– wyjazd grupy członków „eSMail” na turnus
rehabilitacyjny do Ośrodka im. prof. Wiktora
Degi w Gościmiu,
– udział w zorganizowanej przez Burmistrza
Kostrzyna nad Odrą Andrzeja Kunta debacie
dotyczącej potrzeb i problemów osób
z niepełnosprawnością,
–

zaproszenie dr Joanny Woyciechowskiej,
znanego neurologa ze Stanów Zjednoczonych,
zorganizowanie spotkań chorych z panią doktor

w Słubicach, Gościmiu, Kostrzynie, dyskusje
o problemach chorych na stwardnienie rozsiane
– przygotowywanie pisma pt.
„KULOODPORNI” (pozycja nr 277 w rejestrze
dzienników i czasopism), w którym
przedstawiamy informacje o osobach chorych,
niepełnosprawnych, wiadomości medyczne,
prawne, naukowe, kulturalne,
– uczestnictwo w interdyscyplinarnym projekcie
badawczym realizowanym w ramach
współpracy Zakładu Bioenergetyki, Instytutu
Biologii Molekularnej i Biotechnologii,
Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka, Instytutu
Antropologii, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Kliniki Katedry
Neurologii Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
– zakup poduszek na wózek inwalidzki na
potrzeby użytku przez osobę niepełnosprawną,
– organizowanie spotkań z członkami innych
grup: Towarzystwo Walki z Kalectwem,
Emeryci i Renciści ze Słubic, Kostrzyna.
– udział w II Słubickim Forum Organizacji
Pozarządowych.
Na stronie esmail.org.pl umieszczane są bieżące
informacje medyczne, prawne, porady dla chorych.
W dalszym ciągu prowadzimy współpracę
z Towarzystwem Walki z Kalectwem oraz innymi
grupami działającymi na rzecz osób chorych
i niepełnosprawnych na terenie Słubic i Kostrzyna/O.
3. Informacje
o prowadzonej
działalności gosp.
4 Uchwały Walnego
Zebrania i Zebrania
Zarządu

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności
gospodarczej
Uchwała nr 1
W związku z różnorodnością schorzeń i wniosków
lekarskich, ustala się dopłatę stowarzyszenia do
indywidualnego pobytu na wybranym turnusie
leczniczym do 500,00 PLN. Pozostałe koszty pokrywa
uczestnik.

Uchwała nr 2
Zatwierdza się spraw. finansowe sporządzone na
dzień 31. grudzień 2012 roku: bilans wykazujący
sumę bilansową – 13.194,24 PLN, rachunek wyników
wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami
okresu sprawozdawczego – 2.526,11 PLN.
Uchwała nr 3
W związku z obecnością wymaganej ilości osób
i brakiem kandydatów, stanowisko prezesa ponownie
objęła Agnieszka Gawłowska.
Uchwała nr 4
Jednogłośnie przyjęto zmianę wysokości składki
członkowskiej i możliwość dokonania wpłaty
w dwóch ratach.
Uchwała nr 5
W związku z nie przestrzeganiem postanowień
statutu i po przeanalizowaniu listy wpłat składek
członkowskich stowarzyszenia, zgodnie z §7 pkt 1.
statutu Zarząd postanawia wykluczyć z listy
członków:
– Zych Cecylia
– Kruk Stanisław
– Gajewska Stenia
– Melka Renata
– Gałka Iwona
– Krasocka Maria
– Olszacki Mirosław
– Patoła Marlena
– Rutkowska Ewa
– Stokop Maria
– Szybińska Beata

Uchwała nr 6
Zgodnie z Uchwałą nr 1 Walnego Zebrania z dnia
9. lutego 2012r., zarząd postanawia pokryć koszty
zakupu poduszek na wózek inwalidzki 2 szt.
5 Informacja
o wysokości
uzyskanych
przychodów
z wyodrębnieniem
ich źródeł
6. Poniesione koszty
7. Dane o:
a liczba
zatrudnionych
b łączna kwota
wynagrodzeń
c wysokość
przeciętnego
wynagrodzenia
d wydatki na
wynagrodzenie
z umów-zlecenia
e udzielone
pożyczki
pieniężne
f kwoty ulokowane
na rachunkach
bankowych
g wartości nabytych
obligacji i akcji
h nabyte
nieruchomości
i nabyte pozostałe
środki trwałe
j wartość aktywów
i zobowiązań
8 Dane o działalności
zleconej przez
podmioty
państwowe
i samorządowe

Załączono RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS

Załączono RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS
0
nie dotyczy
nie dotyczy
0
0
BS Ośno Lub. Oddz. Słubice
– stan na 31. grudzień 2013 rok - 4.245,18 PLN
0
nie nabyto
nie nabyto
Aktywa 4.520,65 PLN
Zobowiązania – 0 zł
Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej
przez podmioty państwowe i samorządowe.

9 Informacje
o rozliczeniach
z tytułu ciążących
zobowiązań
podatkowych
i składanych
deklaracji

Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT-8,
załączniki CIT-8/O, CIT-D oraz sprawozdanie
finansowe w postaci: bilansu, rachunku wyników oraz
informacji dodatkowej do Urzędu Skarbowego
w Słubicach.

Komisja Rewizyjna jako organ nadzorujący na bieżąco śledzi działalność
Stowarzyszenia i czuwa nad prawidłowością jego funkcjonowania, natomiast
członkowie Stowarzyszenia są stale zapoznawani z aktualnymi pracami Zarządu.
Środki zaoszczędzone na koniec 2013 roku zostaną przeznaczone na bieżącą
działalność Stowarzyszenia.

