
 

Sprawozdanie Zarządu 

Obecny  rok  sprawozdawczy  był  rokiem wyjątkowym.  Zdominowały  go

dwie sprawy.  Pierwszą, ważną dla nas,  było uzyskanie statusu OPP do którego,

jako Stowarzyszenie przygotowywaliśmy się od kilku lat.  Drugą sprawą, od nas

niezależną, było pojawienie się w naszym kraju Koronawirusa. Jak wszystkim

wiadomo  sytuacja  epidemiologiczna  z  tym  związana  zmieniła  i  ograniczyła

nasze działania, czego przykładem jest tegoroczna forma Walnego Zebrania tj.

forma elektroniczna.   Mimo tego, zadania zawarte w planie pracy na ten rok

były realizowane i tak:

Integracja :

 - we wrześniu  2019r.  i lutym 2020r.  miały miejsce spotkania integracyjne
sarkopacjentów we Wrocławiu.

- w dniach  5 - 8 września 2019r.  w Duszkach Zdrój  odbył się  kolejny,  XV Zjazd
Sarkopacjentów

- w dniach 25 -26 października 2019r.   jako Stowarzyszenie wzięliśmy udział w
konferencji  „Sarkoidoza i Inne Choroby Śródmiąższowe Płuc.   Co nowego po
Kongresach ERS 2019 oraz WASOG 2019″  Konferencja organizowana była w
Gdańsku.



Działania związane z uzyskaniem OPP

W  tym  roku  sprawozdawczym  kontynuowane  były  działania  Zarządu

mające  na  celu  uzyskanie  przez  Sarko  Stowarzyszenie  statusu  OPP.  Do

Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach  został złożony statut spełniający

wymogi organizacji OPP. Zmiany mające na celu dostosowanie statutu do w/w

wymogów zostały przegłosowane na walnym zebraniu za rok 2018. W dniu 29

sierpnia  2019r.   KRS  przyjął   i  zatwierdził  statut  Sarko  Stowarzyszenia.

Następnie  złożono  wniosek  o  nadanie  nam  statusu  Organizacji  Pożytku

Publicznego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 10 października

2019r.   Sąd   KRS   nadał   Sarko  Stowarzyszeniu  status  OPP.  Będąc

beneficjentem  OPP  jesteśmy  zobowiązani  do  spełnienia  wielu  wymagań

formalnych.  Jest  to  prowadzenie  szczegółowej  sprawozdawczości,  posiadanie

odrębnych kont bankowych oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym zgodnie z

obowiązującymi  wymogami.  W  tej  ostatniej  kwestii  Zarząd  zdecydował  o

podjęciu współpracy z biurem rachunkowym. Po przeanalizowaniu kilku ofert

ostatecznie umowa została podpisana z Biurem Rachunkowym BAFA z Rudy

Śląskiej.  Do  Urzędu  Skarbowego  złożone  zostało  zgłoszenie  NIP-8  celem

wskazania  nam  rachunku  do  przekazywania  środków  z  tytułu  1%  podatku.

Numer  rachunku  jw.  został  nam  podany,  o  czym,  w  stosownym  czasie,

informowaliśmy na forach internetowych.  Kolejnym punktem było założenie

nowego konta  bankowego dla  celów OPP.  Najlepszą  ofertę  przedstawił  nam

bank BNP Paribas,  z  której  skorzystaliśmy.  Umowa  z  w/w bankiem została

podpisana i od miesiąca maja konto bankowe zostało uruchomione, a nowy nr

konta zamieszczony na stronie internetowej.  Dotychczasowa umowa z Bankiem

Pocztowym,  ze  względu na  okoliczności  związane  z  Koronawirusem,  będzie

wypowiedziana  i  rozwiązana  w  późniejszym,  możliwie  jak  najszybszym

terminie. 



 O  wszystkich,  wyżej  wspomnianych  działaniach  informowaliśmy  na

bieżąco w mediach społecznościowych.

Sprawy członkowskie

Zarząd  zdecydował  o  podniesieniu,  od  miesiąca  lutego  2020r.  składki

członkowskiej  z  5,-zł  na  10,-  zł  o  czym  poinformowano  zainteresowanych.

Powodem  takiej  decyzji  był  wzrost  kosztów  jakie  od  tego  roku  ponosić

będziemy w związku z obsługą OPP.

 

Rozliczenia finansowe
 

Wymagane  rozliczenia  roczne  Sarko  Stowarzyszenia  z  Urzędem
Skarbowym zostały złożone w terminie.  Rozliczenia finansowe za rok 2019 są
zamieszczone,  do  wglądu,  na  stronie  internetowej  Sarko  Stowarzyszenia  w
zakładce " Sprawozdawczość"

Katowice , dnia 20.06.2020r.

Za Zarząd


