Pyzdry, 30-03-2005 rok

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Kulturalnego „ECHO PYZDR”
z działalności w 2004 roku

Zgodnie z opisem działalności Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
zajmowało się następującymi przedmiotami działalności:
• Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
• Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
• Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji,
• Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpraca między społeczeństwami,
• Promocja i organizacja wolontariatu,
• Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe realizujące cele zgodne ze statutem
Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”,
• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
• Działalność charytatywna,
• Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• Ochrona i promocja zdrowia,
• Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn,
• Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym rozwój
przedsiębiorczości,
• Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Działalność ukierunkowana była szczególnie na:
• Realizacji projektu „Granica”,
• Funkcjonowaniu programu stypendialnego „Mecenat”,
• Współpracy z gminą Pyzdry i gminami w powiecie wrzesińskim,
• Prowadzeniu warsztatów w Lisewie dotyczących pisania projektów.
Dawna Granica dobrą promocją.
Projekt zrealizowano w 2004 roku. Stworzono niekonwencjonalny punkt
informacyjno handlowy promujący region. Zrekonstruowano do tego celu
dawne przejście graniczne. Wykreowano wydarzenie medialne i marketingowe
z miejsca dotąd nikomu nieznanego. Pomysł został nagrodzony w roku 2003
przez Fundację Wspomagania Wsi w konkursie: „Nasz sposób na bidę na wsi”.

„Granica” służy promowaniu regionalnego rzemiosła, produktów i wydarzeń
kulturalnych. W czerwcu 2005 odbędzie się tam „Jarmark rzemiosła i filmu” –
projekt nagrodzony w konkursie ogłoszonym przez Akademię Rozwoju
Filantropii pn.: „Działaj lokalnie”.
Program stypendialny „MECENAT”
Program prowadzony jest od 1997 roku i skierowany jest do licealistów i
studentów. Wspiera młodych ludzi kompleksowo (stypendia, szkolenia,
warsztaty interpersonalne, dopłaty do intensywnych kursów językowych, staże
w renomowanych firmach oraz różne formy pobudzania aktywności społecznej
i wrażliwości na drugiego człowieka). Znamienna dla projektu jest aktywność
społeczna stypendystów. Są objęci dobrą edukacją, czyli taką, która gwarantuje
ciekawą i dobrze płatną pracę.
Nagrodzony Oskarem Edukacyjnym 2000, Pro Publoco Bono 2003 oraz
Optimus Hominum 2004. Strategicznym partnerem w projekcie jest Fundacja
im. Stefana Batorego.
Nagrodą za prowadzoną działalność dla Towarzystwa Kulturalnego „Echo
Pyzdr” było otrzymanie medalu Optimus Hominum – nagroda roku za
Działalność Humanitarną w Warszawie w dniu 11 października 2004 roku.
Na dzień 31-12-2004 roku Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” liczyło 29
członków.
Za okres od 01-01-2004 do 31-12-2004 przychody ogółem wynosiły
63.965,54zł., a koszty działalności 75.023,83zł. Stowarzyszenie nie prowadzi
działalności gospodarczej i jest zwolnione z podatku dochodowego od osób
prawnych.
Uzyskano wynik netto: strata 11.058,29zł.
Ważnymi czynnikami decydującymi o rozwoju TK „Echo Pyzdr” w 2005 roku i
w latach następnych są :
• Działania rozwijające funkcjonowanie programu stypendialnego
„Mecenat”,
• Realizacja nagrodzonego projektu „Jarmark rzemiosła i filmu”,
• Tworzenie nowych inicjatyw i projektów z możliwością ich realizacji,
• Rozszerzenie obszaru działania na powiat wrzesiński i powiaty ościenne,
• Dotarcie do większej ilości młodzieży,
• Rozwój współpracy z Ukrainą,
• Innowacyjność oraz poszukiwanie nowych metod działania.
Dużym wyzwaniem jest kontynuacja rozpoczętej w 1993 roku współpracy z
Ukrainą. Zrealizowano wiele pomysłów, które pomogły w niwelowaniu
uprzedzeń narodowych między Ukraińcami a Polakami. Współpracowano
zarówno z Ukraińcami jak z Polakami na Ukrainie. Zrealizowano 10 polsko
ukraińskich plenerów artystycznych pn.: ”Sztuka Łączy”, trzyletni projekt pn.:

„Praktyki rolnicze dla Ukraińców w Polsce”. Przekazano 1000 książek na rzecz
pierwszej polskiej biblioteki w Winnicy na Ukrainie. Wiesława Kowalska była
trenerem dla liderów oświaty ukraińskiej prowadząc warsztaty w Warszawie i
Lwowie.
Działalność została nagrodzona Nagrodą Wojewody 1998 oraz uhonorowana
Listem gratulacyjnym Ambasadora Ukrainy pana Dmytro Pawłyczko.
W roku 2005 TK „Echo Pyzdr” planuje po rocznej przerwie wznowienie
przerwie i kontynuowanie owocnej współpracy z Ukrainą.
Największą wartość organizacji stanowią jednak ludzie, ich bezinteresowna
praca oraz wsparcie finansowe. TK „Echo Pyzdr” to organizacja otwarta dla
osób wrażliwych na potrzeby społeczne. Każdy może stać się jej członkiem i
kreatorem.
Od 2004 roku „Echo Pyzdr” posiada status organizacji pożytku publicznego (nr
KRS:0000117319). Może być wspierane przez darowizny w postaci 1% odpisu
od podatku dochodowego od osób fizycznych. Aktualne staje się hasło; „Mały
może dużo przy wsparciu wielu”.
Przyjęty plan na 2005 rok zakłada:
• przychody
- 85.000,00zł.
• koszty
- 80.000,00zł
• zysk brutto
- 5.000,00zł.
Jednocześnie Zarząd dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowy rozwój
Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”.

Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
z dnia 09-01-2005 r.
W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
za 2004 rok
Na podstawie § 16 ust.1 Statutu Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
postanawia:
§1
Rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Przemysław Kowalski

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2004 ROK
1. Dane podmiotu:
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
www.echo.org.pl
e-mail: echo@echo.org.pl
2. Siedziba i adres podmiotu:
62-310 Pyzdry, ul. Zwierzyniec 6
3. Forma prawna:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
Regon nr 310325110
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000117319
4. Wycena aktywów i pasywów.
Środki trwałe
Ewidencjonowane są według cen nabycia.
W bilansie środki trwałe ujęte są w wartości początkowej pomniejszonej o
dokonane odpisy umorzeniowe.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki wynikające
z Rozporządzenia MF w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych z dnia 17 stycznia 1997 roku.
Jednorazowego odpisu w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do
środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 zł.
Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania ujęte są w sprawozdaniu finansowym w kwotach
wymagających zapłaty – po obu stronach wynoszą 0zł.
Rezerwy na zobowiązania w kwocie 78610,19zł są przeznaczone na
funkcjonowanie programu stypendialnego „Mecenat”, realizację nagrodzonego
projektu „Jarmark rzemiosła i filmu” oraz pozostałe programy i inicjatywy.
5. Informacje dotyczące zmian wartości środków trwałych.
Zmiany wartości środków trwałych w okresie sprawozdawczym przedstawia
załączona tabela.
Wszystkie środki trwałe przedstawione w sprawozdaniu finansowym są
własnością Stowarzyszenia.

6. Informacja o gruntach użytkowanych wieczyście.
Stowarzyszenie na dzień 31-12-2004 r. nie posiada gruntów użytkowanych
wieczyście.

7. Dane o strukturze własności.
Towarzystwo kulturalne „Echo Pyzdr” opiera swoją działalność na pracy
społecznej członków zgodnie ze statutem.
Stowarzyszenie na dzień 31-12-2004 r. liczy 29 członków.
8. Informacje dotyczące kapitału zapasowego , rezerwowego i rezerw.
Stowarzyszenie na dzień 31-12-2004 roku nie utworzyła żadnych rezerw
kapitałowych , a kapitał rezerwowy na początku okresu sprawozdawczego i na
jego koniec wynosi 0 zł.
Kapitał rezerwowy i na początku okresu sprawozdawczego i na jego koniec
wynosi 0 zł.
Stowarzyszenie w majątku obrotowym wykazało zapasy w kwocie 0 zł.
9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień
bilansowym okresie spłaty.
Zobowiązania wynoszą 0zł.
Stowarzyszenie na dzień 31-12-2004 roku
utworzyło rezerwę
na
zobowiązania w kwocie 78610,19zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie
programu stypendialnego „Mecenat”, realizację nagrodzonego projektu
„Jarmark rzemiosła i filmu” oraz pozostałe programy i inicjatywy.
10. Informacja o należnościach.
Należności i roszczenia wynoszą 0zł.
11. Struktura przychodów .
Stowarzyszenie w 2004 roku wypracowała przychody zgodnie z działalnością
statutową ogółem
63.965,54
W tym:
• Dotacje
48.950,00
W tym:
- Fundacja Stefana Batorego
20.000,00
- Akademia Rozwoju Filantropii
11.900,00
- Pozostałe
17.050,00
• Inne przychody operacyjne
13.832,87
Przychody finansowe
1.182,67
W tym:
• Odsetki
1.182,67

12. Dane o kosztach.
Koszty działalności operacyjne ogółem
W tym :
• amortyzacja
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe

879,71
879,71
73.942,86
201,26

13. Zatrudnienie.
Towarzystwo kulturalne „Echo Pyzdr” opiera swoją działalność na pracy
społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić
pracowników.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnego
pracownika.

Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
z dnia 09-01-2005 r.
W sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2004 rok
Na podstawie § 16 ust.1 Statutu Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
postanawia:
§1
Rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2004, które zamyka
się stratą w kwocie 11058,29zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Przemysław Kowalski

Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
z dnia 09-01-2005 r.
W sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2004.
Na podstawie § 16 ust.1 Statutu Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
postanawia:
§1
Udzielić absolutorium członkom Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Przemysław Kowalski

Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
z dnia 09-01-2005 r.
W sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2004
Na podstawie § 16 ust.1 Statutu Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
postanawia:
§1
W wyniku działalności statutowej Stowarzyszenie za rok obrotowy 2004
poniosło stratę w wysokości 11.058,29zł.
Zarząd zobowiązuje się do pokrycia straty z wpływów roku bieżącego i lat
przyszłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Przemysław Kowalski

PROTOKOŁ

1. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków TK „Echo Pyzdr” otworzył
Prezes Towarzystwa Przemysław Kowalski.
2. Przewodniczącym został Przemysław Kowalski.
3. Protokolantem została Agnieszka Wardeńska – Grzegorska
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami
a) uchwała nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
zarządu z działalności w 2004 r. - zatwierdzona
b) Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za
2004 rok - zatwierdzona
c) Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Zarządu za rok 2004 – zatwierdzona
d) Uchwała nr 4 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2004 –
zatwierdzona
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zgromadzenie zakończono.

Protokolant Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Agnieszka Wardeńska - Grzegorska

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Przemysław Kowalski

