Sprawozdanie Finansowe Koła
za okres od 1.01. 2010 - 25.09.2013 roku.

Stan środków Koła na dzieo 1.01.2010 rok wynosił - 2 086,20 zł

Dochody Koła w tym okresie przedstawiały się następująco:

- składki członkowskie wyniosły

- 10 854,00 zł,

- składki dobrowolne wyniosły

- 1 034,00 zł,

- odsetki od lokaty

- 304,70 zł,

Razem dochody

12 192,70 zł

Wydatki Koła

- odprowadzono do Zarządu Okręgowego składki dobrowolne oraz 50% składek
członkowskich w kwocie
- 6 443,00 zł,
- diety wyniosły kwotę
- zapomogi (udzielono 1 zapomogę) na kwotę

- 2 690,00 zł,
- 500,00 zł,

- wydatki statutowe ( kwiaty, znicze itp.) w kwocie - 2 669,91 zł,
- wydatki administracyjne na kwotę
Razem wydatki

- 1 084,19 zł,
13 387,10 zł

Na dzieo 25.09.2013 roku w kasie Koła pozostało 891,80 zł (lokata stanowi
kwotę 654,92 zł).

Nasza działalnośd finansowa skupiła się głównie na dążeniu do poprawy
warunków socjalno-bytowych tych członków, którzy pomocy najbardziej
potrzebowali. Zarząd Koła otaczał szczególną troską swoich chorych
kombatantów. Przy okazji kontaktów z ich rodzinami w sprawach
organizacyjnych Koła Prezes Koła koleżanka Stanisława Walczak informowała
ich o możliwościach otrzymania pomocy finansowej i przekazywała
odpowiednie dokumenty do wypełnienia. W trakcie tych kontaktów zbierane
były również składki członkowskie od tych członków , którzy z różnych przyczyn
nie mogli dojechad na dyżury pełnione 2 razy w miesiącu w Urzędzie Gminy
przez członków zarządu. Z własnych środków udzielono 1 zapomogę na kwotę
500,00 zł.
Dziękujemy władzom Gminy, szczególnie Panu Wójtowi – Józefowi
Dropowi, Zastępcy Wójta Pani Jolancie Warzych, Sekretarzowi Gminy Pani
Marii Kordyl, Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Markowi Lidźbioskiemu za
pomoc organizacyjną i udostępnienie pomieszczeo na dyżury. Dziękujemy
Panu doktorowi Jerzemu Łukaszewskiemu za opiekę medyczną nad członkami
Koła oraz Księdzu Prałatowi za współpracę i wszelkie przejawy troski
i serdeczności.
Dziękuję wszystkim członkom Zarządu Koła za pracę społeczną na rzecz
naszego Związku oraz wszystkim obecnym na dzisiejszym zebraniu.
Życzę dużo zdrowia, pomyślności i wszystkiego najlepszego nowemu
Zarządowi w nadchodzącej kadencji.
Dziękuję za uwagę.

