
Sprawozdanie 
z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków 

Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym 
za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2019r. 

 
I. Dane organizacji: 
 
Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w 
Skarżysku Kościelnym. 
Adres - ul. Kościelna 16, 26-115 Skarżysko Kościelne. 
Numer KRS – 0000324015.  
Data wpisania - 20.02.2009r.  
Numer REGON – 260281658. 
NIP – 663-183-70-35. 
Rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy w Wąchocku.  
Nr konta bankowego: 83 8523 0004 0013 9771 2000 0001. 
Dane członków Zarządu: 
Prezes Zarządu – Andrzej Kwiatkowski zam. Skarżysko Kościelne 
Wiceprezes – Anna Jaromin zam. Skarżysko Kościelne 
Wiceprezes – Małgorzata Paź zam. Skarżysko Kamienna 
Skarbnik – Monika Kocia zam. Skarżysko Kościelne 
Sekretarz – Anastazja Górzyńska  zam. Skarżysko Kościelne. 
Członek zarządu-Marzena Piętak zam. Świerczek 
Członek zarządu-Katarzyna Solarz zam. Skarżysko Kościelne 
 
Dane członków Komisji Rewizyjnej: 
Przewodniczący – Urszula Śrębowata zam. Skarżysko Kościelne. 
Członek - Elżbieta Jach zam. Skarżysko Kościelne 
Członek – Waldemar Dwojak zam. Grzybowa Góra. 

 
 
 

Cele Statutowe Stowarzyszenia: 

 
1. Działalność na rzecz odnowienia kościoła i innych zabytków sakralnych na 

terenie parafii Skarżysko Kościelne. 
2. Integrowanie miłośników zabytków sakralnych wspomagających 

przedsięwzięcia na rzecz ich renowacji i zachowania. 
3. Upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i zabytkach parafii Skarżysko                  

Kościelne. 
4. Współpraca kulturalna z instytucjami, organizacjami, ośrodkami i osobami 

fizycznymi zainteresowanymi problematyką sztuki sakralnej. 
5. Inicjowanie programów i projektów promujących i wspomagających 

działalność na rzecz rozwoju kulturowego i społecznego parafii. 
6. Pozyskiwanie funduszy na realizację celów określonych w statucie. 

 
 
 



Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 
1. Wydawanie publikacji promujących zabytki parafii Św. Trójcy. 
 
2. Organizowanie imprez popularyzujących istniejące zabytki sztuki sakralnej 
(konkursy, aukcje, wystawy, festyny, prelekcje, odczyty). 
 
3. Założenie i systematyczne uzupełnianie strony internetowej Stowarzyszenia. 
 
4. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych (kwesty, zbiórki pieniężne, 
cegiełki itp.) wspomagających realizację celów określonych w statucie. 
 
5. Współpraca z terenowymi organami samorządowymi, organami państwowymi, 
sektorem gospodarczym, instytucjami i organizacjami kulturalnym, środkami 
masowego przekazu zainteresowanymi problematyką sztuki sakralnej. 
 
6.Składanie wniosków o pozyskanie funduszy ze źródeł krajowych i unijnych.  

 
II. Działalność Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów 

statutowych w 2019 roku. 
 
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w oparciu o roczny plan pracy. 
W minionym roku zadania przyjęte do realizacji zostały wykonane zgodnie                      
z celami statutowymi. 
Dla realizacji swoich celów statutowych w 2019r. Stowarzyszenie podjęło 
następujące działania: 
 
1. Zorganizowanie spotkania opłatkowego członków Stowarzyszenia. 
2. Opracowanie i złożenie dwóch wniosków do Urzędu Gminy na otwarty konkurs dla  
    Organizacji Pozarządowych i pozyskanie funduszy na  cele Stowarzyszenia .  
3. Opracowanie i złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego  .                                                                                                       
4. Organizacja XI  Parafialnego Festynu Rodzinnego. 
5. Pielgrzymaka na Święty Krzyż. 
6. Zorganizowanie III Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej. 
7. Odnowienie zabytkowego pomnika na cmentarzu parafialnym. 
7. Przeprowadzenie kwesty na cmentarzu parafialnym w dzień Wszystkich Świętych.                    
 
 

III. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej: 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 
IV. Informacja o pracy Zarządu  
 
W roku 2019 odbyły się 4  zebrania Zarządu.  
 
Zarząd podjął 6  uchwał. 

 



V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów,  
z wyodrębnieniem ich źródeł 
 
W roku 2019 głównym źródłem przychodów były składki członkowskie, datki zebrane 
z cegiełek podczas festynu, datki z kwesty na cmentarzu,  oraz kwoty 
ofiarowane przez darczyńców.  
 
Łączna kwota uzyskanych przychodów to-33 157,23 zł. 

 
VI. Informacje o poniesionych kosztach 
 
W 2019 roku Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 28 806,54 zł. 

 
VII. Dane o :  
 

 Liczbie osób zatrudnionych 
W 2019roku Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób.  Wszystkie prace 
wykonywane były w ramach wolontariatu. 

 Łącznej kwocie wynagrodzeń 
W 2019roku Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzenia wynikających z  umów o 
dzieło .        

 Udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych 
W 2019roku Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek. 

 Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku 
Kościelnym posiada środki na lokacie terminowej i rachunku bieżącym, 
prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. 

 Wartości nabytych obligacji, akcji 
Stowarzyszenie nie nabyło żadnych obligacji, udziałów, akcji. 

 Nabytych nieruchomościach 
Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości. 

 Nabytych pozostałych środkach trwałych 
Stowarzyszenie nie nabyło żadnych środków trwałych. 

 Wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych 
Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujęto w sprawozdaniu 
finansowym. 

 
VIII . Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności  
 
W 2019 roku Stowarzyszenie nie wykonywało żadnych działań zleconych przez 
administrację państwową i samorządową.  

 
 
 



IX. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 
 
Zobowiązań finansowych nie posiadamy. Do Urzędu Skarbowego składamy 
deklarację CIT 8. 

 
X. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w 
Stowarzyszeniu 
 
W 2019 roku w Stowarzyszeniu nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych. 
Komisja Rewizyjna w dniu 22.06.2020 . przeprowadziła wewnętrzną kontrolę 
pracy Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w 
Skarżysku Kościelnym. 

 
 
 
 

Przygotował prezes Stowarzyszenia :  
                                                     

                                                         Andrzej Kwiatkowski           
 

 

 
 

Skarżysko Kościelne dn. 26.06 2020 
 

 

 

 

 


