SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 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:
1. Czesław Brandys - Prezes
2. Tadeusz Mercik - Wiceprezes
3. Dawid Domagalski - Wiceprezes
4. Czesław Smalcerz - Sekretarz
5. Kazimiera Sokół – Skarbnik
6. Maciej Jastrzębski - członek
7. Elżbieta Motyka - członek
8. Krystyna Szyszka - członek
9. Jadwiga Łabuzek - członek
Cele statutowe stowarzyszenia:
Celem Klubu jest:
1) pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół i
kształt współczesnego chrześcijaństwa,
2) upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin nauki służącej wszechstronnemu
rozwojowi człowieka,
3) tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i
politycznej,
4) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działanie na rzecz integracji
europejskiej,
5) tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych
środowisk katolickich, innych religii i z niewierzącymi,
6) działanie na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
7) wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć opartych o działania
wspólnotowe oraz wolontariat,
8) kreowanie postaw obywatelskich i kształtowanie człowieka wrażliwego na problemy
społeczne, krzywdę i potrzeby innych osób,
9) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych oraz pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez prac i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Dla realizacji celów, o których mowa powyżej Klub w szczególności:
1) organizuje rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymi i nabożeństwa, służące formacji
religijnej członków,
2) organizuje wykłady, zebrania i spotkania poświęcone nauczaniu Kościoła i innym
zagadnieniom związanym z rozwojem nauki,
3) prowadzi działalność ekumeniczną, turystyczną, wydawniczą, charytatywną i
oświatową, w tym w zakresie kursów języków obcych,
4) organizuje spotkania autorskie, wystawy, koncerty oraz inne imprezy kulturalne,
5) współpracuje z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i za
granicą, udziela pomocy Polonii i Polakom za granicą, działa na rzecz integracji
europejskiej i promocji Rzeczpospolitej Polskiej,
6) podejmuje inicjatywy obywatelskie w zakresie określonym celami Klubu,
7) prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych
wychowawczo, zagrożonych przemocą, alkoholizmem, narkomanią, sektami oraz
innymi formami uzależnień,
8) prowadzi poradnictwo prawne, psychologiczne i duchowe oraz pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej,
9) zajmuje się promocją i organizacją wolontariatu,
10) wspiera merytorycznie i finansowo projekty społeczne oraz osoby fizyczne i prawne
realizujące zadania w zakresie określonym celami Klubu,
11) realizuje projekty społeczne, finansowane z rożnych źródeł w tym ze środków
zagranicznych.

WALNE ZEBRANIE KIK
Walne Zebranie odbyło się w dniu 10 czerwca 2013 r. w siedzibie Klubu.
Walne Zebranie miało charakter sprawozdawczy.
PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał
5. Ustalenie porządku Walnego Zebrania
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Klubu za okres od ostatniego Walnego Zebrania
8. Sprawozdanie finansowe Zarządu Klubu za okres od ostatniego Walnego Zebrania
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Klubu
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego Zarządu Klubu za 2012 r.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zarządu Klubu za 2012 r.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2012
13. Dyskusja i wolne wnioski
14. Projekty uchwał w sprawach zgłoszonych na Walnym Zebraniu
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
16. Zakończenie Walnego Zebrania
Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Klubu oraz
udzieliło mu absolutorium za okres kadencji.
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Działalność Ośrodka dla Rodziny „Pod Kolegiatą”
W grudniu 2013 roku minęło 10 lat od rozpoczęcia działalności Świetlicy
Socjoterapeutycznej Ośrodka dla Rodziny "Pod Kolegiatą" przy Klubie Inteligencji
Katolickiej w Jaworznie. Z tej okazji w dniu 15 grudnia odbyły się:
- Msza św. w Kolegiacie św. Wojciech i św. Katarzyny odprawiona przez ks. proboszcza
E. Cebulskiego w intencji dzieci ze świetlicy ich rodzin, opiekunów i dobroczyńców oraz
- Uroczysty koncert w Teatrze Sztuk z udziałem Janusza Saługi oraz dzieci ze świetlicy.
Dzieci i młodzież oraz ich rodziny są u nas otoczone niezwykłym zainteresowaniem,
opieką i serdecznością przez wielu ludzi dobrej woli. Codziennie przez 6 godzin od
poniedziałku do piątku spotyka się tu około 30 wychowanków ze szkół podstawowych i
gimnazjów śródmieścia, by w bezpieczny i aktywny sposób spędzać wolny czas.
Wychowawcy świetlicy, kładą w swojej pracy duży nacisk na budowanie u podopiecznych
poczucia własnej wartości poprzez organizowanie zajęć w taki sposób, by stwarzać sytuacje,
w których dzieci doświadczać będą poczucia sukcesu a nie porażki. W trakcie zajęć
wychowawcy zwracają szczególną uwagę na usamodzielnianie w życiu codziennym, na
umiejętności bycia z innymi, uczenie się słuchania, nazywanie i wyrażanie własnych uczuć,
nabywanie umiejętności porozumiewania się z innymi, rozwiązywanie konfliktów oraz
rozwijanie postawy fair play. Dzieci uczestniczą ponadto w licznych zajęciach sportowych i
rekreacyjnych takich jak: basen, ścianka wspinaczkowa, a także wyjazdach na wycieczki
kulturalno-krajoznawcze i do kina.
Wzmacnianie wartości rodzinnych realizowane jest poprzez liczne imprezy
okolicznościowe dla rodzin ( Spotkanie Bożonarodzeniowe, Dzień Matki i Ojca, wyjazd na
weekend rodzinny, itp.). Rodzice mogą również korzystać z nieodpłatnych porad psychologa,
pedagoga rodzinnego oraz radcy prawnego.
Program w świetlicy realizowany jest na podstawie zawieranej corocznie umowy z
Gminą Jaworzno, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie. Na rok 2013 zawarta jest umowa z miastem na realizację zadania publicznego
pn: Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas – V edycja” pod nazwą: „Dzieci są nadzieją,
która rozkwita wciąż na nowo projektem, który nieustannie się urzeczywistnia przyszłością,
która pozostaje zawsze otwarta – V edycja”

Działalność w zakresie kultury, oświaty i formacji religijnej
Program obejmował następujące tematy:
lp.
1
2

data
28 stycznia godz.
17:30
17 stycznia godz.
17:00

3 7 lutego godz.17:00
4

18 kwietnia godz.
17:00

5 16 maja godz. 17:00

temat

Spotkanie Bożonarodzeniowe

prowadzący
Członkowie
KIK

Dzieje Apostolskie – Św. Piotr

ks. dr Lucjan
Bielas

Dzieje Apostolskie – Św. Paweł

ks. dr Lucjan
Bielas
ks. dr Lucjan
Bielas
ks. dr Lucjan
Bielas

Ojcowie Kościoła i pierwsze
Wspólnoty Monastyczne
Sakramenty w Starożytności

3

miejsce
Sala KIK
Biblioteka - Rynek
Biblioteka - Rynek
Biblioteka - Rynek
Biblioteka - Rynek

4 czerwca godz. 17:30

6

20 czerwca godz.
17:00

7

Samobójstwo- czy można
przewidzieć zamach
autodestrukcyjny?
Przeżywanie czasu w Roku
Liturgicznym

psycholog dr
Ilona
Landowska

Biblioteka - Rynek

ks. dr Lucjan
Biblioteka - Rynek
Bielas

Lumen Fidei - Światło wiary ks. dr Lucjan
Biblioteka - Rynek
Encyklika Ojca Świętego
Bielas
Franciszka cz. I
Lumen Fidei - Światło wiary 7 listopada godz.
ks. dr Lucjan
9
Biblioteka - Rynek
Encyklika Ojca Świętego
17:00
Bielas
Franciszka cz. II
Odkryj na nowo sens wiary „Ateizm
5 grudnia godz.
Sławomir
10
Biblioteka - Rynek
urojony” – promocja nowej książki
17:00
Zatwardnicki
S. Zatwardnickiego
3 października godz.
17:00

8

11

12

15 grudnia godz. 17:00

Wszystkie spotkania
odbywają się we
wtorki od 17:15 do
18:30

Uroczysty Koncert z okazji 10- lecia
Świetlicy „Pod Kolegiatą”

Spotkania grupy "Sychar" rozważanie czytań z poprzedniej
niedzieli metodą Lectio Divina

Janusz Saługa
Dzieci ze
świetlicy

Teatr Sztuk

Ks. Mariusz
Biśta
Ks. Grzegorz
Półtorak
Czesław
Brandys

Sala KIK

Pielgrzymki i wycieczki
WROCŁAW
W dniach od 18 do 19 maja 44 osoby - członkowie i sympatycy KIK – korzystając
z oferty firmy PL TRAVEL z Katowic miało okazję podziwiać, przy pięknej pogodzie,
(jak zawsze była zamówiona) uroki pięknego miasta Wrocławia. Niektórzy już po raz
kolejny. KIK organizował już wycieczkę do Wrocławia w roku 1992 r. Tym razem
zwiedzaliśmy między innymi: Panoramę Racławicką, Uniwersytet Wrocławski, Rynek,
Ostrów Tumski z Katedrą św. Jana Chrzciciela, Ogród Botaniczny oraz Halę Stulecia z
pokazem fontann, która w tych dniach obchodziła 100 lat istnienia. W niedzielę
wzięliśmy oczywiście udział we Mszy św. w Katedrze.
3. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

4. Zarząd Klubu podjął w 2013 r. 8 uchwał.
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2013 r.:

Składki członkowskie

423,41

Darowizna 1 % podatku

5 295,00

Dotacje budżetowe

67 500,00

Inne darowizny

790,00

Sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez podopiecznych

315,01

Dopłaty – refundacja kosztów

9 029,00

Odsetki bankowe

81,81

Pozostałe przychody operacyjne

477,96

OGÓŁEM

83 912,19

6. Informacja o poniesionych kosztach w 2013 r. :
Koszty statutowe

87 699,33
3 183,09

Koszty administracyjne

711,35

Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe

12,91

OGÓŁEM

91 606,68

7. Inne dane:
3 osoby
w tym jedna na urlopie wychowawczym

Liczba zatrudnionych osób
Kwota wypłaconych wynagrodzeń

35 968,27

Wysokość rocznego lub miesięcznego
przeciętnego wynagrodzenia
wypłaconego członkom zarządu

0,00

Wynagrodzenie z umów zlecenia

6 392,06

Udzielone pożyczki

0,00

Lokaty bankowe

7 000,00
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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

10 869,05

Wartość zobowiązań
Działalność zlecona przez podmioty
państwowe i samorządowe

0,00
67 500 zł - dotacja z budżetu miasta (Dzieci są nadzieją, która
rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się
urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta)
umowa nr WZ.OP.526.31.2013

Wynik finansowy działalności zleconej

Rozliczenie zobowiązań podatkowych

0,00
Stowarzyszenie w 2013 r. regulowało zobowiązania wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ustawowym terminie do
15 dnia następnego miesiąca, natomiast zobowiązania z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych w terminie do 20
dnia następnego miesiąca
Jednostka składa roczną deklaracje PIT 4R do 31.01.2014 r.

Deklaracje podatkowe

Przeprowadzone kontrole

Stowarzyszenie składa sprawozdanie podatkowe CIT - 8 do
31.03.2014 r.
W 2013 r. Stowarzyszenie nie było kontrolowane

Sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

w Jaworznie

w Jaworznie

Czesław Smalcerz

Czesław Brandys
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