SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI W 2007 R.
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W JAWORZNIE
(w układzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 08 maja 2001 r. Dz. U. Nr 50, poz. 529)

1.

Nazwa stowarzyszenia: Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie
Siedziba i adres: 43 – 600 Jaworzno, Plac św. Jana 17
Data wpisu w KRS: 25.11.2002 r.
Numer KRS: 0000140728
Regon: 270182380

Skład Zarządu:
Prezes – Tadeusz Mercik, zam. Jaworzno
Wiceprezes – Czesław Brandys, zam. Jaworzno
Wiceprezes – ElŜbieta Motyka, zam. Jaworzno
Skarbnik – Kazimiera Sokół, zam. Jaworzno
Sekretarz – Czesław Smalcerz, zam. Jaworzno
Członek – Maria Pieczara, zam. Jaworzno
Członek – Roman Agdan, zam. Jaworzno
Członek – Krzysztof Kijowski, zam. Jaworzno
Członek – Dawid Domagalski, zam. Jaworzno
Cele statutowe stowarzyszenia:
1) pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół
i kształt współczesnego chrześcijaństwa,
2) tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych środowisk
katolickich, innych religii i z niewierzącymi,
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działanie na rzecz integracji europejskiej,
4) tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej
i politycznej,
5) rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności działalności
i twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską,
6) działalnie na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
7) wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć opartych o działania
wspólnotowe oraz wolontariatu,
8) kreowanie postaw obywatelskich i kształtowanie człowieka wraŜliwego na problemy
społeczne, krzywdę i potrzeby innych osób,
9) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych oraz pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej,
10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagroŜonych zwolnieniem z pracy.
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Wymienione w pkt 1 sprawozdania cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i naboŜeństw, słuŜących formacji
religijnej członków,
2) organizację zebrań poświęconych nauczaniu Kościoła i problemom Ŝycia społecznego,
3) prowadzenie działalności ekumenicznej, turystycznej, wydawniczej, charytatywnej
i oświatowej w tym w zakresie kursów języków obcych,
4) organizację spotkań autorskich, wystaw, koncertów oraz innych imprez kulturalnych,
5) współpracę z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i zagranicą,
6) podejmowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie określonym celami Klubu,
7) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŜy z rodzin niewydolnych
wychowawczo, zagroŜonych przemocą, alkoholizmem, narkomanią, sektami oraz innymi
formami uzaleŜnień,
8) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i duchowego oraz pomoc
w uzyskaniu zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji Ŝyciowej lub materialnej.
Działalność Ośrodka dla Rodziny „Pod Kolegiatą”
(świetlica socjoterapeutyczna i poradnictwo specjalistyczne)
Ośrodek działa od grudnia 2003 r. Przez cały 2007 r. prowadzono działalność
profilaktyczno – terapeutyczną dla dzieci i rodzin.
Ośrodek dla Rodziny „Pod Kolegiatą” prowadził codziennie, od poniedziałku do
piątku, w godz. od 13:00 do 18:00, zajęcia dla dzieci, kompensacyjno – wyrównawcze,
muzyczne, plastyczne, komputerowe, kulinarne, modelarskie, teatralne, szachowe,
rekreacyjno – sportowe oraz o tematyce zdrowotnej. Organizowano gry i zabawy na świeŜym
powietrzu, spacery po najbliŜszej okolicy oraz wycieczki, wyjazdy do kina i teatru. KaŜdego
dnia udzielana była pomoc w odrabianiu zadań domowych. Dzieci korzystały z doŜywiania
w formie podwieczorków, a dla bardziej potrzebujących zapewniano równieŜ obiady.
Prowadzono poradnictwo rodzinne poprzedzone diagnozą środowiska wychowanków.
Zgodnie z potrzebami odbywały się spotkania i konsultacje z psychologiem, a takŜe
prowadzono pedagogizację rodziców.
W październiku 2007 r. zrealizowano program terapeutyczny dla całych rodzin
pt. „Pomagam sobie i swoim najbliŜszym”.
Ponadto w okresie przedświątecznym zrealizowano z rodzicami zajęcia, których celem
było nabycie umiejętności wykonywania ozdób choinkowych i prezentów
okolicznościowych. Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia odbyło się rodzinne spotkanie
przedświąteczne. Ponadto przeprowadzono uroczystości i imprezy dla całych rodzin: Dzień
Rodziny – czerwiec, Święto Pieczonego Ziemniaka – wrzesień, Weekend Rodzinny –
październik, Wieczór Andrzejkowy – listopad, Wigilia – grudzień.
Zrealizowano wycieczki, tj. do Krakowa – zwiedzanie zabytków oraz miejsc
ekspozycji twórczości Stanisława Wyspiańskiego, witraŜ w Kościele Franciszkanów i Salonie
Wystawienniczym na Grodzkiej,; po ziemi małopolskiej – Wadowice, Kalwaria
Zebrzydowska, Inwałd; po Górnym Śląsku – zwiedzanie Katedry i mini zoo.
W dniach 27 – 28. 10. 2007 r. odbył się Weekend Rodzinny w Ośrodku Wczasowo –
Rekolekcyjnym w Zakrzowie, na którym zrealizowano program profilaktyczno –
terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych oraz zorganizowano rozgrywki piłki siatkowej.
W czasie weekendu nastąpiła integracja członków rodziny oraz współpraca i współdziałanie,
a takŜe współzawodnictwo rodzin między sobą.
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W trakcie realizacji całorocznej działalności dbano o rozwój fizyczny wychowanków
(korzystanie z sali gimnastycznej, boisk, krytej pływalni na Osiedlu Stałym oraz wyjazd do
Aquaparku) oraz rozwój duchowy (uczestniczenie w róŜnych naboŜeństwach
i uroczystościach oraz kultywowanie tradycji chrześcijańskich). W trakcie realizacji zadań
ukierunkowanych na pracę z dziećmi i ich rodzicami współpracowano z wieloma instytucjami
– przede wszystkim z pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi.
W ramach wypoczynku letniego zorganizowano 2-tygodniową kolonię letnią
w Ośrodku Wczasowo – Rekolekcyjnym w Zakrzowie oraz zimowisko w mieście w okresie
ferii zimowych.
Udzielano równieŜ porad prawnych i doradzano w sprawach zawodowych.
Głównymi odbiorcami działalności Ośrodka dla Rodziny „Pod Kolegiatą” są rodziny,
a zwłaszcza dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich, często patologicznych,
dotkniętych alkoholizmem. W okresie sprawozdawczym ośrodek objął opieką 41 dzieci oraz
25 osób dorosłych – członków ich rodzin.
DuŜy wpływ na rozwój Ośrodka i uzyskiwanie coraz lepszych wyników w pracy
z dziećmi i ich rodzicami miała bardzo dobrze układająca się współpraca z wieloma
podmiotami miejskimi: Powiatową Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą, Powiatowym
Urzędem Pracy, MOPS-em, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, szkołami. Ogromnej
pomocy doświadczyliśmy teŜ ze strony Parafii św. Wojciecha i Katarzyny.

Pielgrzymki i wycieczki
W dniu 19.05.2007 r. siedemnastoosobowa grupa z Jaworzna udała się na
pielgrzymko – wycieczkę organizowaną przez Klub Inteligencji Katolickiej. Obok znanych
nam juŜ dobrze miejsc w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, zwiedziliśmy równieŜ
Collegium Marianum w Kleczy Dolnej i Lanckoronę.
Historię odwiedzanych miejsc w sposób niezwykle interesujący, przedstawił nasz
kolega klubowy – przewodnik turystyczny Roman Agdan.
A oto program pielgrzymki jaki zrealizowaliśmy:
WADOWICE
W Bazylika Ofiarowania NMP.
Dom Rodzinny Jana Pawła II.
W okolicach rynku wadowickiego oczywiście skosztowaliśmy „papieskich” kremówek.
• Kościół św. Piotra Apostoła wybudowany w latach 1984 – 1991, jako votum wdzięczności
za wybór wadowiczanina na papieŜa, z pięknie usytuowaną na wzgórzu Golgotą. Miejsce to
rzadko odwiedzane jest przez pielgrzymki.
• Klasztor Karmelitów Bosych św. Józefa na Górce. Jest to sanktuarium św. Józefa oraz
ośrodek kultu Matki BoŜej Szkaplerznej. W marcu 2004 r. łaskami słynący obraz św. Józefa
znajdujący się w głównym ołtarzu, został przyozdobiony podarowanym przez Jana Pawła II
„Pierścieniem Rybaka”. To w tym klasztorze przyszły papieŜ przyjął szkaplerz. Ponadto
w kościele znajdują się relikwie św. Rafała Kalinowskiego (1835 – 1907) załoŜyciela
i pierwszego przełoŜonego klasztoru. W ołtarzu Matki BoŜej jest sarkofag z głównymi
relikwiami bł. Alfonsa Marii Mazurka (1891 – 1944) - męczennika II wojny światowej.
Wysłuchaliśmy prelekcji ojca karmelity na temat historii klasztoru, zobaczyliśmy równieŜ
celę, w której Ŝył i umarł św. Rafał. Większość z nas po raz pierwszy była w tym miejscu.
•
•
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KLECZA DOLNA
Kollegium Marianum – Dom Macierzysty i Nowicjat KsięŜy Pallotynów. Pallotyni
(Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) jako wspólnota księŜy i braci jest integralną
częścią dzieła załoŜonego przez św. Wincenta Pallottiego w 1835 r. w Rzymie. W 2007 r.
Pallotyni obchodzą 100 rocznicę załoŜenia Stowarzyszenia w Polsce. Odwiedziliśmy kościół
i kaplicę oraz muzeum z eksponatami z misji i darami, które otrzymywał Ojciec Święty na
całym świecie. DuŜe wraŜenie zrobiła na nas naturalnej wielkości figura Jana Pawła II
wykonana ze słomy.
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Odwiedziliśmy Bazylikę Matki BoŜej Anielskiej, Kościół UkrzyŜowania, Kościół
Grobu Pana Jezusa, Kościół Grobu Matki BoŜej.
LANCKORONA
Malowniczo połoŜona miejscowość, której początki sięgają drugiej połowy XII wieku.
Na szczycie góry znajdują się ruiny zamku (zarys murów i dwie baszty), który ufundował
w 1336 r. Kazimierz Wielki. Funkcją zamku była obrona granic ze Śląskiem i drogi do
Krakowa. Na przestrzeni wieków w zamku rezydowały słynne rodziny: Lanckorońscy,
Zebrzydowscy, Czartoryscy, Myszkowscy, Wielopolscy. Zamek zasłynął jako jeden
z głównych krajowych punktów oporu Konfederatów Barskich (1769 – 1772). Załoga
odparła m.in. atak Rosjan pod dowództwem Suworowa (20.02.1771 r.)

XXVII PIELGRZYMKA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ NA
JASNĄ GÓRĘ 2.06.2007 r.
2 czerwca 2007r. odbyła się 27 pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę. Program
pielgrzymki obejmował:
 Msza św. koncelebrowana przez kapelanów KIK w Kaplicy Matki BoŜej pod
przewodnictwem ks. bp. dr Gerarda Kusza, biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej;
 Wykłady w Auli Jana Pawła II
 ks. dr Jarosław Międzybrodzki, Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny Radia eM, "Diakonia
prawdy w nauczaniu Jana Pawła II";
 dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego "Wartości chrześcijańskie w debatach
Parlamentu Europejskiego";
 Modlitwa i złoŜenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego;
 Droga KrzyŜowa na wałach jasnogórskich, którą poprowadził KIK Lubaczów;
 ZłoŜenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II
W godz. wieczornych odbyło się spotkanie Prezesów KIK-ów. Klub z Jaworzna
reprezentował Prezes Tadeusz Mercik. A oto tematy spotkania:
1. Dzień Papieski 2007 - zaangaŜowanie Klubów - Stanisław Latek
2. Jesienne spotkanie Prezesów Klubów i 50-lecie KIK w Poznaniu (20.10.2007)
 propozycja programu - Przemysław Alexandrowicz
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3. Doświadczenia Klubów jako organizacji poŜytku publicznego
 Kluby w Białymstoku (2006),
 Bielsku-Białej (2004),
 Gdańsku (2006),
 Jaworznie (2004),
 Katowicach (2006),
 Opolu (2004),
 Warszawie (2005),
 Wrocławiu (2005).
4. III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 2005-2007 – refleksje
 Wojciech Sala i Antoni Winiarski
5. Apel do Parlamentarzystów o większą troskę i staranność w tworzeniu norm prawnych Antoni Winiarski.
Spotkanie prezesi zakończyli udziałem w Apelu Jasnogórskim.

DUKLA – KOMAŃCZA – SZYMBARK – POŁONINA WETLIŃSKA
W dniach 16 – 17 czerwca 2007 r. 35 osób z Jaworzna i okolic wybrało się na
zorganizowaną przez KIK pielgrzymkę do Dukli i Komańczy. Zwiedzano równieŜ zamek
w Szymbarku, okolice zalewu w Solinie, przejechano duŜą Pętlą Bieszczadzką. Chętni wyszli
takŜe na Połoninę Wetlińską.
DNI SKUPIENIA W OŚRODKU WCZASOWO – REKOLEKCYJNYM IM.
JANA PAWŁA II W ZAKRZOWIE
W dniach 1-2 grudnia 2007r. grupa członków i sympatyków Klubu Inteligencji
Katolickiej w Jaworznie, przebywała w Zakrzowie, w Ośrodku Wczasowo-Rekreacyjnym
Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Ośrodek składa się z 6 budynków, w tym 4 modrzewiowych wilii. Ośrodek moŜe
przyjąć do 161 osób. Zakrzów i jego okolica obfitująca w niezwykłe krajobrazy, czyste
powietrze i ciszę jest doskonałym miejscem na indywidualny i zbiorowy wypoczynek.
Ośrodek zapewnia znakomite warunki socjalne, dobre jedzenie, piękną kaplicę, duŜą salę
gimnastyczną, sale do spotkań, kursów, rekolekcji. Szczegółowe informacje moŜna znaleźć
na stronie: www.zakrzow.caritas.pl.
W odległości 5 km od ośrodka połoŜony jest klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Program dni skupienia obejmował:
· codzienną mszę św. z homilią ks. kapelana Karola Banasika
· konferencję nt. wiary wygłoszoną przez ks. Karola Banasika
· Lectio Divina – rozwaŜanie Pisma Św. prowadzone przez Czesława Brandysa
· czas wolny wykorzystywany m.in. na spacery, dyskusje i grę w szachy.
Zwiedziliśmy równieŜ dworek wraz z muzeum w Stryszowie. W drodze powrotnej
wstąpiliśmy do klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
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TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Z okazji jubileuszu XX - lecia zarejestrowania Klubu Inteligencji Katolickiej,
w dniach 4 - 10 listopada 2007 r. obchodzono Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
Program Tygodnia przedstawiał się następująco:
4 LISTOPADA 2007 r.
-

Msza Św. w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny inaugurująca Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej w Jaworznie.
- Koncert Ewy Urygi z kwartetem smyczkowym w sali teatralnej MCKiS przy
ul. Mickiewicza, a po nim spotkanie w sali kameralnej i wystawa zdjęć z historii KIK.
5 LISTOPADA 2007 r.
- „Wartości chrześcijańskie w debatach Parlamentu Europejskiego” - dr Jan Olbrycht - poseł
do Parlamentu Europejskiego - sala teatralna MCKiS przy ul. Mickiewicza.
6 LISTOPADA 2007 r.
-

„Jak Ŝyć bierzmowaniem jako dorosły człowiek?” - ks. dr Stanisław Szczepaniec prof. Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - sala teatralna w Kolegiacie
św. Wojciecha i św. Katarzyny.

7 LISTOPADA 2007 r.
- „Czym pierwsi chrześcijanie róŜnili się od nas”? – ks. dr Lucjan Bielas – prof. Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie - sala teatralna w Kolegiacie św. Wojciecha
i św. Katarzyny.
8 LISTOPADA 2007 r.
- „Prawda jako droga zwycięstwa nad złem w nauczaniu Jana Pawła II” - ks. dr Jarosław
Międzybrodzki - redaktor naczelny radia eM i egzorcysta na terenie archidiecezji
katowickiej - sala teatralna w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny.
9 LISTOPADA 2007 r.
-

„Biblia - źródłem mądrości i mocy ku zbawieniu” ks. dr hab. Józef Kozyra – biblista,
prof. Uniwersytetu Śląskiego - sala teatralna w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny.

10 LISTOPADA 2007 r.
-

Spotkanie członków KIK-u w siedzibie klubu z ks. biskupem ordynariuszem Diecezji
Sosnowieckiej Adamem Śmigielskim.
Msza Św. w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny na zakończenie Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej koncelebrowana przez ks. biskupa Adama Śmigielskiego.
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Działalność w zakresie kultury, oświaty i formacji religijnej
Styczeń 2007
- Spotkanie opłatkowe dla członków Klubu,
- „Dekalog demokracji po chrześcijańsku rozumianej”
W dniu 25 stycznia 2007 r. w Sali teatralnej Miejskiego centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie miał miejsce wykład na temat „Dekalog demokracji – po chrześcijańsku
rozumianej”. Wygłosił go Pan Stefan Wilkanowicz – wieloletni redaktor naczelny
miesięcznika Znak (1878 – 1994), członek Papieskiej Rady ds. Świeckich (1985 – 1995),
przez szereg lat prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie, obecnie prezes Fundacji
Kultury Chrześcijańskiej Znak, wiceprezes Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum
w Oświęcimiu – Brzezince, wiceprezes Rady Fundacji Pamięci Ofiar Oświęcimia, członek
międzynarodowego jury dziennikarskiego wyróŜnienia „Europejczyka Roku” w ParyŜu.
Moderatorem dyskusji był ks. dr Lucjan Bielas – wykładowca Papieskiej Akademii
Teologicznej. Treść „dekalogu” dostępna jest pod adresem http://www.forumznak.org.pl/dekalogdemokracji/

Luty 2007 r.
"Czy jaworznianie są przedsiębiorczy"
W dniu 5 lutego 2007r. w siedzibie Klubu odbyła się prelekcja Prezesa Agencji Rozwoju
Lokalnego SA w Jaworznie Zbigniewa Powroźnika na temat "Czy jaworznianie są
przedsiębiorczy".
Marzec 2007 r.
„Jak naleŜy pokutować” – wg duchowości o. Anzelma Gruna- spotkanie z ks. Mariuszem
Olejnikiem
Kwiecień 2007 r.
„Zmartwychwstanie wg. o. Anzelma Gruna” – spotkanie z ks. Mariuszem Olejnikiem .
Maj 2007 r.
„Jak skutecznie walczyć z przestępczością” – spotkanie z policjantem Jackiem Sową.
Grudzień 2007 r.
W dniu 6 grudnia w budynku nowej biblioteki odbył się wykład połączony z prezentacją
dr. medycyny Krzysztofa Łabuzka „Czy Ŝylaki mogą zabić?

Punkt Pomocy KoleŜeńskiej
Do końca kwietnia 2007 r. kontynuował w siedzibie Klubu swoją działalność Punkt
Pomocy KoleŜeńskiej. Działalność Punktu polegała na udzielaniu:
- informacji o ofertach pracy dostępnych na lokalnym rynku pracy,
- pomocy w opracowaniu i napisaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
- porad związanych z przygotowaniem się do rozmów kwalifikacyjnych,
- informacji o dostępnych formach pomocy dla osób o trudnej sytuacji oraz moŜliwościach
skorzystania ze specjalistycznej pomocy w środowisku lokalnym i regionie.
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Punkt był prowadzony na podstawie umowy Klubu z Powiatowym Urzędem Pracy,
który finansował jego działalność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (media,
zatrudnienie). Punkt działał od listopada 2005 r.

Strona internetowa
W 2007 r. załoŜono stronę internetową Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie:
www. kik.jaw.pl oraz opracowano historię Klubu (Czesław Brandys) w latach 1981 – 2007
Historia jest zamieszczona na naszej stronie internetowej.
3. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
4. Zarząd Klubu nie podejmował Ŝadnych uchwał.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

składki członkowskie
darowizny 1% podatku
dotacje budŜetowe
inne darowizny

834,00
5 628,34
59 147,50
9 954,31

odsetki bankowe
OGÓŁEM

344,09
75 908,24

6. Informacja o poniesionych kosztach:
koszty statutowe
koszty administracyjne

70 387,08
8 725,58

koszty finansowe
OGÓŁEM

18,70
79 131,36

7. Inne dane:
liczba zatrudnionych osób

0

Kwota wypłaconych wynagrodzeń

0,00

wysokość rocznego lub miesięcznego
przeciętnego wynagrodzenia
wypłaconego członkom zarządu

0,00
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wynagrodzenie z umów zlecenia

5 600,00

udzielone poŜyczki

0,00

lokaty bankowe

7 000,00

obligacje, akcje

0,00

nabyte nieruchomości

Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości

środki trwałe

Stowarzyszenie posiada zestaw komputerowy oraz projektor,
zaliczony do grupy "4" o wartości bilansowej netto 0,00 zł.

wartość aktywów

15 372,18

wartość zobowiązań

31,76
4 458,00 zł. - dotacja z budŜetu miasta (Zimowe spotkania),
umowa nr EK.GKRPA.8170-D/15/2007

Działalność zlecona przez podmioty
państwowe ii samorządowe

21 219,50 zł. - dotacja z budŜetu miasta (Ośrodek dla rodziny całoroczna pomoc dzieciom i ich rodzin dotkniętym
alkoholizmem i zagroŜonym wykluczeniem społecznym),
umowa nr EK.GKRPA.8170-D/22/2007
27 470,00 zł. - dotacja z budŜetu miasta (Kolonia
profilaktyczna dla dzieci i młodzieŜy), umowa nr
EK.GKRPA.8170-D/24/2007
6 000,00 zł. - dotacja z budŜetu miasta (Prowadzenie Ośrodka
Profilaktyczno - Terapeutycznego dla dzieci ich rodzin), umowa
nr PS.2222-05-ASW/2007

Wynik finansowy działalności zleconej
Rozliczenie zobowiązań podatkowych

Stowarzyszenie w 2007 r. nie miało zobowiązań podatkowych
Jednostka składa roczną deklaracje PIT 4R do 31.01.2008 r.

Deklaracje podatkowe
Stowarzyszenie składa sprawozdanie podatkowe CIT - 8 do
31.03.2008 r.
Przeprowadzone kontrole

W 2007 r. Stowarzyszenie nie było kontrolowane

Sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

w Jaworznie

w Jaworznie

Czesław Smalcerz

Tadeusz Mercik
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