Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2015.
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
Michał Skaskiewicz
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 spotkaniach i projektach skierowanych do
osób niepełnosprawnych
Realizacja celów statut. w roku sprawozdawczym:
– wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne,
– wykonanie zadania publicznego pn. „Ochrona i
promocja zdrowia, działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz osób w wieku
emerytalnym.” Zgodnie z umową Nr
W/50/2015 zawartą w dniu 31. marca 2015
pomiędzy Gminą Słubice, a „eSMail”
Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie
Rozsiane wykonano zadanie publiczne
„Działania mające na celu tworzenie warunków
umożliwiających osobom niepełnosprawnym i
osobom w wieku senioralnym aktywne życie.”
– przygotowywanie pisma „KULOODPORNI”

(pozycja nr 277 w rejestrze dzienników i
czasopism). Zawiera informacje o sytuacji osób
chorych, niepełnosprawnych, wiadomości
medyczne, prawne, naukowe, kulturalne,
– organizowanie spotkań z członkami innych
grup: Towarzystwo Walki z Kalectwem,
Emeryci i Renciści ze Słubic, Kostrzyna.
– udział w II Słubickim Forum Organizacji
Pozarządowych,
– współpraca z Sektorem III,
– udział w webinarach, mających na celu
powiększenie wiedzy o możliwościach
wsparcia organizacji pozarządowych.
Na stronie esmail.org.pl umieszczane są bieżące
informacje medyczne, prawne, porady dla chorych.
W dalszym ciągu prowadzimy współpracę
z 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
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe sporządzone na
dzień 31. grudzień 2015 roku:
bilans wykazujący sumę bilansową – 6.391,46 PLN,
rachunek wyników wykaz. nadwyżkę przychodów nad
kosztami okresu sprawozdawczego – 6.055,34 PLN.
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2015 rok
w kwocie 6.055,34 PLN przeznaczona jest na cele
statutowe Stowarzyszenia.
3. Zatwierdza się sprawozdanie merytoryczne z
działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2015 rok.

5 Informacja
o wysokości
uzyskanych
przychodów

Załączono RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS

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

Załączono RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS
0
nie dotyczy
nie dotyczy
0
0
BS Ośno Lub. Oddział Słubice
– stan na 31. grudzień 2015 rok - 6.391,46 PLN
0
nie nabyto
nie nabyto
Aktywa 6.391,46 PLN
Zobowiązania – 0 zł
Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej
przez podmioty państwowe i samorządowe.
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 2015 roku zostaną przeznaczone na bieżącą
działalność Stowarzyszenia.

