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Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego 

„Gloria” w Przeworsku za rok 2016. 
 

Rok 2016 był X rokiem działalności oraz rozpoczęciem IV kadencji naszego Stowarzyszenia. 

 

5-cio osobowy Zarząd w nowym składzie od marca 2016 r. kontynuował  działalność 

stowarzyszenia zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Działania oraz Preliminarzem 

finansowym na X Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Stowarzyszenia 

obejmującym 2016r. 

Ponadto na ww. WZS został wybrany nowy skład osobowy Komisji Rewizyjnej oraz 

nastąpiła zmiana osoby prowadzącej księgowość tj. Księgowej. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 9 posiedzenia i podjął 8 uchwał                  

o następującej wadze i treści:  w sprawie ukonstytuowania się nowego Zarządu, w sprawie 

wsparcia finansowego czynności polegających na  przygotowaniu lokalu użytkowego            

w suterenach   nowobudowanego kościoła w parafii „Chrystusa Króla” w Przeworsku             

z przeznaczeniem na działalność Stowarzyszenia, chóru „Gloria” oraz zespołów diakonii 

muzycznej działających przy parafii, w sprawie Rocznego Planu Działania na rok 2017,        

w sprawie preliminarza finansowego Stowarzyszenia na rok 2017, w sprawie powołania 

komisji inwentaryzacyjnej środków trwałych, w sprawie nabycia członkowstwa ( członka 

zwyczajnego)Stowarzyszenia, w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz uchwały organizacyjne.  

Ponieważ  od roku 2008 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku 

publicznego, również w roku 2016 organizacja miała prawo ubiegania się o przekazywanie    

na jej rzecz 1 % odpisu podatku od dochodów osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. 

Stowarzyszenie mogło, więc wspierać w różnym stopniu inicjatywy lokalne zgodnie              

ze statutem. W nawiązaniu do tego faktu na Walnym Zebraniu Członków w marcu 2016 r., 

podjęło decyzję o kontynuacji rozpowszechniania ulotek  do ludzi dobrej woli w celu 

pozyskania od nich odpisu 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia. Dzięki tym działaniom 

mogliśmy wspomóc statutowe cele w postaci dofinansowania czynności polegających na  

przygotowaniu lokalu użytkowego w suterenach  nowobudowanego kościoła w parafii 

„Chrystusa Króla” w Przeworsku z przeznaczeniem   na działalność Stowarzyszenia, chóru 

„Gloria”  oraz zespołów diakonii muzycznej działających przy parafii - w kwocie 10 tys. zł., 

dopłata do wyprawy „ w poszukiwaniu ekolandii” i inne.  

Wiele pracy, czasu i wysiłku kosztowało nas w tym roku przygotowanie dokumentów oraz 

spełnienie żądań Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowniczego związanych ze zmianami władz Stowarzyszenia oraz zapisów            

w Statucie i umieszczenie w bazie danych Ministerstwa Pracy i Płacy sprawozdania 

merytorycznego i finansowego. Jest to ustawowy obowiązek, niewykonanie, którego skutkuje 

pozbawieniem możliwości korzystania z 1 % odpisu podatku na rzecz stowarzyszenia.         

Po wielu wysiłkach   ta sztuka nam się udała. W tym miejscu należy przypomnieć, że również 

roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe zostały sporządzone i w terminie przesłane   

do Urzędu Skarbowego w Przeworsku oraz sprawozdanie statystyczne „sof-5” do Głównego 

Urzędu Statystycznego w Krakowie . Ponadto zostały również spełnione wymogi dotyczące 

dysponowania środkami Stowarzyszenia z konta bankowego (wzory pieczątek oraz podpisów 

i upoważnień).  

Na prośbę MOPS w Przeworsku przekazaliśmy informacje dotyczące działalności naszego 

Stowarzyszenia. 

Działając zgodnie z zapisami naszego Statutu (Stara wersja) pomimo braku odpowiedzi z sąd 

w temacie związanym między innymi z zmianą, (rozbudową zapisów) nasi członkowie 

stowarzyszenia kontynuowali założenia działalności poprzez czynny udział w festynie 
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parafialnym oraz wspierali w piknik rodzinny organizowanym przez Fundację Pomocy 

Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie". 

W sprawozdaniu należy się odnieść do Rocznego Planu Działania Stowarzyszenia                 

na rok 2016.  Zakładał on: 

 

1. Utworzenie w Stowarzyszeniu Sekcji:  Kulturalnej, Ekologicznej, Bezpieczeństwa 

Publicznego. Zebranie wyraziło chęć udostępnienia szyldu stowarzyszenia dla grup  lub sekcji  

o nieco odmiennych zainteresowaniach niż nasze . Wiązałoby się to  z  koniecznością zmiany, 

a raczej rozbudowy statutu. Byliśmy na to gotowi. Statut został rozbudowany, zmiany 

naniesione i zarejestrowane w Rejonowym Sądzie Gospodarczym. Zostały zgłoszone 

inicjatywy zorganizowania pewnych projektów na rzecz dzieci i młodzieży na osiedlu 

Misiągiewicza, inicjatywa ta nie mogła być jednak podjęta z przyczyn od Stowarzyszenia 

niezależnych. 

2. Kontynuacja prowadzenia kroniki chóru „Gloria” przez cały 2016 r. (kronika ze względu 

na absencję (z powodów osobistych) osoby prowadzącej, nie była prowadzona. Problem ten 

wymaga zastanowienia, uzupełnienia i pozytywnego rozstrzygnięcia. 

3. Pozyskanie nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Inicjatywa udała się 

pozyskaliśmy 6 członków zwyczajnych. 

4. Włączenie się w czynności organizacyjne koncertu podczas Parafiady oraz  imprezy 

charytatywnej (zadanie zostało w pełni wykonane: członkowie naszego Stowarzyszenia 

czynnie brali udział w organizacji w/w imprez : chór „Gloria” po raz kolejny kolędował  dla 

chorych w szpitalu rejonowym w Przeworsku jak również brał udział w koncercie 

charytatywnym zorganizowanym w MOK w Przeworsku.  

Zarząd zwracał się z prośbą do KP PSP w Przeworsku o uświetnienie obecnością JRG 

parafiady oraz pokazami ratowniczo – gaśniczymi. Podjęliśmy również trud pozyskania 

darczyńców nagród związanych z konkursami w miesiącu wrześniu,  a potem 

przekazywaliśmy pisemne podziękowania za to wsparcie i pomoc) 

 

5. Zorganizowanie 6 występów chóru „Gloria” (poza Przeworskiem zorganizowano                 

5 występów w takich miejscowościach jak: Leżajsk, Chłopice, Grodzisko Dolne, 

Handzlówka, Harta) 

7. Zorganizowanie  wyprawy ekologicznej dla mieszkańców osiedli Misiągiewicza,  

Krasickiego i Benbenka – „w poszukiwaniu ekolandii”  (zorganizowano wyprawę do Krosna, 

w czasie wycieczki zwiedzano Muzeum Podkarpackie, Centrum Dziedzictwa Szkła            

oraz obiekty sakralne na starówce. Podczas wycieczki miały miejsce warsztaty połączone               

z edukacją na temat produkcji, wykorzystania i recyklingu szkła. 

8.Przygotowanie ulotek zachęcających osoby fizyczne i podmioty gospodarcze                       

do dokonywania odpisu 1 % należnego podatku na rzecz Stowarzyszenia kulturalnego 

„Gloria” w Przeworsku z rozliczeń za rok 2015  ( dodrukowano 2 tys. ulotek. 

Ponadto przygotowano nowy projekt ww. ulotek  do rozliczenia się za 2016r wprowadzając 

nowe zapisy związane z zmianami w Statucie oraz wydrukowano 1600 szt. Wprowadzono 

link na naszej stronie internetowej umożliwiający samodzielne rozliczenie się przesz osoby 

chcące anonimowo przekazać 1%.) 

 

Stowarzyszenie w miesiącach luty, marzec i kwiecień organizowało pomoc w wypełnianiu 

zeznań podatkowych „PIT” dla osób potrzebujących takiej pomocy. Po wypełnieniu 

formularzy i podpisaniu przekazywaliśmy zeznania podatkowe do Urzędu Skarbowego.   

Tym sposobem udało się pozyskać kwotę 11720, 20 PLN. 
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Wszystkim tym, którzy przekazali 1%  podatku na działalność naszego Stowarzyszenia 

podziękowaliśmy za pośrednictwem ks. Proboszczów parafii, w których była rozpropagowana 

prośba o pomoc oraz poinformowaliśmy o mszy Św. dziękczynnej w ich intencji. 

Ponadto zorganizowaliśmy zabawę Andrzejkową dla osób, które w ten sposób, w jaki 

mogą, wspierają kontynuację budowy kościoła naszej parafii p.w. Chrystusa Króla 

 

Mieszkańcy naszych osiedli poprzez Stowarzyszenie otrzymali również zaproszenie              

do udziału w następujących pielgrzymkach, rajdach i wycieczkach rowerowych:  

- II Rajd Wiosenny z Przeworskim MOSiR ( 17 kwietnia) 

- Rajd Szlakiem Green Velo, fragmentem trasy rowerowej płd./wsch. Polski (23 kwietnia) 

- VI Pielgrzymka im. Jana Pawła II do Jodłówki ( 1 maja) 

- Wyjazd rowerami na VIII Przegląd Pieśni Maryjnej w Cierpiszu (16 maja) 

- IV Pielgrzymka Rowerowa z Zarzecza do Sanktuarium MB Dobrej Nadziei ( 4 czerwca) 

- XXXI Powiatowy Rajd Rowerowy Szlakiem Starego Wisłoczyska (6 czerwca) 

- XV Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę (7-12 sierpnia) 

- Rodzinny Rajd Rowerowy Zarzecze – Markowa (17 września) 

- XXXII Powiatowy Rajd Rowerowy Szlakiem Zbiorników Wodnych (17 września) 

- Rajd Szlakiem Przeworskich Winnic (25 września) 

- V Rajd Ludzi Pracy w Skrzyszowie k. Ropczyc organizowanego przez szkołę im. Bł.  

   Księdza Jerzego Popiełuszki (1 października) 

- Jesienny Rajd Rowerowy (16 października)   

 Z zaproszenia skorzystało wiele osób z naszego Stowarzyszenia oraz osiedli o naszym 

zasięgu oddziaływania i wzięło udział  w tych plenerowych imprezach.  

 

W sprawozdaniu należy się odnieść również do realizacji wniosków wysnutych z dyskusji     

X Walnego Zebrania: 

- Zebranie jednogłośnie wyraziło wolę wspierania finansowego inicjatywy pozyskania 

pomieszczeń na statutową działalność Stowarzyszenia jak również chóru „Gloria” oraz 

zespołów diakonii muzycznej w nowo budowanych obiektach przy parafii                              

na ul. Misiągiewicza. W tym celu należało  sporządzić odpowiedni aneks do porozumienia 

(Uchwała dotycząca wsparcia tej inicjatywy została podpisana i  zrealizowana). 

 

Głównym celem powołania Stowarzyszenia jest wspieranie chóru „Gloria”. Na ile nas stać 

robimy to. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podjęli i kontynuują wieloletni trud pracy        

w zespole, poświęcają czas na żmudne próby i z ochotą nie żałując swoich gardeł śpiewają    

na chwałę Bożą i  jeśli jest taka potrzeba. Jest w tym  również wielka przyjemność.               

W dalszym ciągu oczekujemy na chętnych zarówno kobiet jak również mężczyzn, którzy 

mogli by zasilić swoimi głosami chór „Gloria”.  
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Chór w  roku   2016 brał udział w 15 imprezach i uroczystościach na terenie miasta         

i poza nim: 

6 stycznia  –koncert chóru w Kaplicy Szpitalnej w Przeworsku 

10 stycznia  – Spotkanie opłatkowe  

Spotkanie zorganizowane było dla osób dorosłych zaangażowanych w różnych grupach 

formacyjnych w Parafii pw. Chrystusa Króla. W miłej rodzinnej atmosferze spędziliśmy 

wspaniałe chwile. 

17 stycznia  – IX Koncert Charytatywny – MOK w Przeworsku 

Wykonawcy: Szkoła Muzyczna w Przeworsku, MPOK, SP Nr2 w Przeworsku, chóry św. 

Barbary z Przeworska, „Veritas” z Nowosielec, „ Gloria” z Przeworska, scholie z Bazyliki 

oraz „Iskierki” z Chr. Kr. , młodzież Franciszkańska z parafii św. Barbary i młodzież oazowa 

z parafii Chr. Kr. 

17 marca  – Imieniny ks. Zbigniewa Mackiewicza 

02luty 2016 – Sakrament Bierzmowania w parafii Chr. Kr.  

Sakramentu bierzmowania udzielił ks. Biskup Adam Szal. Oprawę muzyczną tej uroczystości 

zapewnił chór „Gloria” 

Marzec 2016 - Święte Tridum Paschalne 

27 marca - Wielkanoc  

24 czerwca 2016 – Imieniny ks. proboszcza Jana Miazgi 

„Gloria” poleca ks. proboszcza w swoich modlitwach i dziękuje za przykład jego życia. 

Boże Ciało 2016  

26 czerwca w naszym mieście 

29 czerwca w naszej parafii  

15 wrzesień – Pogrzeb kolegi Mieczysława Czerwonki 

20 listopada – Uroczystości Chrystusa Króla 

25 listopada – Pogrzeb kolegi Zbyszka Lucha 

25 grudnia – Kolędy na Boże Narodzenie 

 

Kwesty 2016 

Kontynuujemy kwesty na rzecz budowy naszej świątyni , wpisane w całoroczną działalność 

naszego chóru.   I tak na chwałę Bogu i w podziękowaniu darczyńcom odwiedziliśmy parafie:  

Harta 14.08, Handzlówka 09.10, Grodzisko Dolne 30.10, Chłopice 23.10, Leżajsk-Fara 27.11. 

 

                Na zakończenie pozostały mi jeszcze podziękowania dla wszystkich, którzy               

w jakikolwiek sposób włączali się w prace Stowarzyszenia. I tak w pierwszej kolejności 

dziękuję  ks. Proboszczowi za to, że wystąpił z inicjatywą powołania naszej organizacji oraz 

wsparcie duchowe. 

 Dziękuję za dyżury przy wypełnianiu zeznań podatkowych Pit. Dyżury te przez wiele 

tygodni pełniły 3 osoby składam podziękowanie. 

Dziękuję Lucynie Pyziak v-ce prezes Zarządu, wspólnie prowadzimy                            

i rozwiązujemy wiele spraw dotyczących stowarzyszenia. 

 Za zaangażowanie i dźwiganie dużej ilości obowiązków, dziękuję Dorocie Czarny-

Konieczny sekretarz Zarządu, z którą rozwiązujemy bardzo wiele trudnych a zarazem nowych 

dla nas spraw związanych z działalnością stowarzyszenia, niesienia pomocy potrzebującym. 

Halinie Mastalerz, księgowej Stowarzyszenia. Prowadzenie dokumentacji finansowej              

i sprawozdawczej to duże wyzwanie. Często uczestniczy w posiedzeniach Zarządu                  

i sygnalizuje tematy związane z finansami. 

Dziękuję również Dorocie Hałys, która pełni funkcję skarbnika, czyli osoby, której rola 

trudna związaną min z zbieranie środków, przygotowaniem raportów finansowych, również 

często uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i jest ciałem doradczym czynnym. 



5 

 

W wielu czynnościach mogliśmy liczyć na Kazimierza Dziedzica. Jest członkiem 

Zarządu i zawsze chętnie wspiera nasze poczynania. Pomaga przy organizowaniu wielu 

imprez konkursów swoim głosem wzmacnia znacząco Chur. Dziękujemy uprzejmie.        

Szczególnie serdecznie dziękuję Agacie Jurkiewicz, przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej za pełnioną funkcję, jaki pełną głowę inicjatyw pomysłów osobowość oraz 

wsparcie przy ich realizacji.  

Dziękuję również  za pracę komisji inwentaryzacyjnej. 

Witamy w naszych szeregach nowych członków Stowarzyszenia . Jesteśmy radzi         

z podjętej przez nich pozytywnej decyzji wstąpienia w nasze szeregi oraz pomoc w 

przygotowywaniu plakatów, ulotek, obsługę strony internetowej, pomoc organizacyjną 

podczas Parafiady oraz zabawy charytatywnej. Dziękujemy. 

Na koniec dziękuję Prezesowi III kadencji Edwardowi Krauz za pomoc w starcie 

nowej ekipy Zarządu w wielu tematach czasem bardzo trudnych.  

Życzę nam wszystkim, aby w 2017 roku udało się kontynuować programową działalność        

i zrealizować nasze wspólne zamiary.  

 

 


