
 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007 
 

 

I. 

Stowarzyszenie „ Klub Dobrej Nowiny” ul Kujawska 22 15-552 Białystok 

 

Data wpisu i nr KRS : 23 maja 2006 r.   

 Nr KRS: 0000256783,  NIP 9661851900, REGON 200085993 

 

Dane zarządu: 

- Prezes: Elżbieta Żukowska- Bubienko zam. Tołcze 56, Gm. Turośń Kościelna 

- Wiceprezes: Marzena Snarska zam. Białostoczek 29/15, Białystok 

- Wiceprezes: Ireneusz Krzysztof Dawidowicz zam. Kujawska 22, Białystok 

- Skarbnik: Krystyna Trusiewicz zam. Stanisławowo 2B, Białystok 

- Sekretarz: Marcin Owsiejczuk  zam. Swobodna 34/74, Białystok 

 

Cele i środki działania 

 

 

§6.1. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie wartości chrześcijańskich, zarówno  

słowem, jak i czynem, w celu przemiany sposobu myślenia i stylu życia jednostek, by  

miało to pozytywny wpływ na resztę społeczeństwa. 

2. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są: 

a) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie nierówności  

społecznych, zwłaszcza osób z terenów wiejskich i miejskich szczególnie  

dotkniętych zjawiskiem biedy, 

b) działalność charytatywna, 

c) ochrona i promocja zdrowia, 

d) edukacja i wychowanie, 

e) promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

f) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

g) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

h) przeciwdziałanie patologiom społecznym,  

i) promocja i organizacja wolontariatu, 

j) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

k) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

l) rozpowszechnianie działalności charytatywnej poprzez pomoc w zakładaniu  

klubów dziecięcych oraz współpracę z innymi podmiotami aktywnymi w tej  

dziedzinie,  

ł) pomoc osobom bezrobotnym, 

m) promowanie wartości chrześcijańskich, 

n) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw  

kobiet i mężczyzn, 

o) działalność na rzecz mniejszości narodowych, 

p) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

r) działalność na rzecz uchodźców.  

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

a) zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych, 

b) organizację obozów (kolonii, półkolonii) i wyjazdów w różnorodnej formie,  

tworzenie kadr dla tych celów, 

c) przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i  



młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań, 

d) pomoc dla młodzieży szczególnie uzdolnionej, 

e) podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, 

organizację szkoleń, odczytów, konferencji, seminariów, prowadzenie akcji  

propagandowo informacyjnych,  

f) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi, związkami  

zawodowymi, kościołami, misjami chrześcijańskimi oraz samorządami  

zawodowymi, 

g) współdziałanie ze strukturami państwa w realizacji zadań socjalnych, kulturalnych,  

oświatowych i rehabilitacyjnych na rzecz jednostek i rodzin, 

h) możliwość podejmowania realizacji zadań publicznych, 

i) nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi  

i międzynarodowymi w realizacji programów pomocy, 

j) promowanie inicjatyw lokalnych i reklamowanie ich w mediach, 

k) podejmowanie wysiłków zmierzających do włączenia biznesu w akcje  

charytatywne i kulturalne, 

l) angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochrony przyrody i zwierząt, 

ł) wspieranie i propagowanie działalności artystycznej; organizację wystaw,  

spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie masowych akcji, festiwali, festynów, 

m) działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw związanych z  

egzystencją człowieka: profilaktyka patologii społecznych ze szczególnym  

uwzględnieniem uzależnień, prowadzenie poradni, świetlic, telefonów zaufania,  

warsztatów, tworzenie punktów S.O.S, oraz prowadzenie wszelkich innych działań  

służących potrzebującym, 

n) organizowanie pomocy materialnej dla wszystkich osób potrzebujących, dzieciom  

z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom niepełnosprawnym: prowadzenie  

noclegowni, kuchni z dożywianiem, punktów pomocy medycznej, szkół  

i przedszkoli, 

o) współpracę ze środkami masowego przekazu; działalność wydawniczą i kulturalną;  

promowanie działalności poprzez prowadzenie witryny internetowej, wymianę  

doświadczeń, 

p) działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach w odrębnych przepisach.  

Dochód z działalności gospodarczej powinien być użyty tylko na działanie  

statutowe Stowarzyszenia, 

r) budowę lub dzierżawę oraz prowadzenie obiektów sportowych, klubów, świetlic,  

kawiarni, przedszkoli i szkół, 

s) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia; prowadzenie  

działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną,  

rekreacyjną i towarzyską: obozy, szkolenia, seminaria, konferencje, kursy,  

doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną, 

t) szkolenia innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, 

u) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji. 

 

II. 

Rok 2007 minął pracownikom Stowarzyszenia KDN pracowicie. 

 

● Przeprowadziliśmy 38 spotkań świetlicowych, liczba dzieci w soboty wahała się w 

granicach 30 – 80, wiek 2 – 19 lat, liczba wolontariuszy wahała się w granicach 13 – 80 w 

zależności od potrzeb i prowadzonych akcji. W ramach tych spotkań prowadzone były zajęcia 

plastyczne, muzyczne, gry, zabawy, korepetycje. Wydawane było śniadanie i obiad. Dzieci 

pochodziły głównie z bloków komunalnych osiedla Starosielce, zamieszkałych w większości 

przez rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. 



 

● Przez cały rok 2006 wydawaliśmy i rozwoziliśmy naszym podopiecznym żywność 

pochodzącą z Banku Żywności, zarówno na terenie Białegostoku jak i okolic. Ilość osób 

objętych takim działaniem na dzień 31.12.2007 wynosiła 1700. Osoby te pochodziły z terenu 

Białegostoku oraz gmin Turośń Kościelna, Choroszcz, Knyszyn, Zabłudów, Łapy, Poświętne, 

Grabówka, Wasilków, Sokółka, Dobrzyniewo. Ludzie ci podlegają kryteriom art. 7 Ustawy o 

Pomocy Społecznej i ich status jest potwierdzony przez lokalne ośrodki pomocy społecznej. 

 

 W lutym podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku na wspieranie 

działania „Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin  ubogich w formie 

stacjonarnej, półstacjonarnej i jednodniowych imprez o charakterze regionalnym” 

 

 28 kwietnia - 4 maja został zorganizowany obóz majówkowy dla 20 dzieci w Narewce 

 

● W dniach 23 - 24 marca wzięliśmy udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności, 

organizowanej przez Bank Żywności. Zebraliśmy 1700 kg żywności. Produkty wtedy zebrane 

zostały przekazane naszym podopiecznym, a część została wykorzystana na posiłki podczas 

zajęć świetlicowych. 

  

 2 czerwca: piknik z okazji Dnia Dziecka na osiedlu Zielone Wzgórza w którym wzięło 

udział ponad 100 osób z Białegostoku 

 

● 10 - 22 sierpnia: odbył się w Olecku obóz rowerowy dla dzieci uczęszczających do 

świetlicy Klubu wraz z opiekunami – wolontariuszami. Atrakcją były codzienne wycieczki 

rowerowe i obcowanie z przyrodą, pływanie w jeziorze. Nocowaliśmy w 4-5 os. domkach 

kempingowych . 

 

 od 5 września br. jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP) 

9 wrzesień podpisaliśmy umowę z misją „Teen Challenge” na prowadzenie  „Coffee House”- 

formy pracy z uzależnionymi. 

 

 15 września wznowiliśmy działania świetlicowe  dla dzieci. 

 

 1 października podpisaliśmy umowę z PKP na wynajem budynku dworca Białystok 

Fabryczny w celu prowadzenia tam świetlicy i spotkań z bezdomnymi. 

 

● W dniu 28 – 29 września wzięliśmy udział w kolejnej ogólnopolskiej akcji zbierania 

żywności.  

 

 październik: projekt „Powrót osób bezdomnych do społeczności” przy współudziale 

środków Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin 

realizacji: 01.10.2007 – 30.12.2007. Dotyczył zakupu termosów do wydawania  gorących zup 

dla osób ubogich i bezdomnych oraz rozmów zachęcających do zmiany stylu życia.  

 

● W dniu listopadzie zawarliśmy umowę z   Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na 

działania projektu „ Podarujmy zdrowe podstawy” dotyczącego pracy wśród bezdomnych i 

ubogich.  

 

W grudniu zrealizowaliśmy projekt „Pokaż, mi co mam robić” przy współudziale środków z 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczący aktywności sportowej dzieci. 

 



● W dniu 30.11-02.12.2007 przeprowadziliśmy kolejną zbiórkę żywności organizowaną 

przez Bank Żywności w Suwałkach. Produkty zostały dołączone do paczek świątecznych dla 

naszych podopiecznych.  

 

● W dniu 15 grudnia zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla dzieci z świetlicy KDN. W 

spotkaniu uczestniczył Święty Mikołaj. W programie spotkania były gry i zabawy, wigilijny 

poczęstunek, wspólne śpiewanie kolęd. Uczestnicy  (80 dzieci )otrzymali paczki świąteczne.  

Wzięliśmy także udział w akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka” – rozwieźliśmy do domów 

ubogich dzieci 100 paczek 

  

● W dn. 17 grudnia (poniedziałek), o g. 18:00  odbyło się spotkanie wigilijne dla naszych 

dorosłych podopiecznych (min. bezdomnych) Na spotkanie zaprosiliśmy pana Piotra 

Stępniaka, który swego czasu był handlarzem narkotyków i pobierał haracze, ale podczas 

jednej ze swych odsiadek nawrócił się do Pana Jezusa Chrystusa i doświadczył całkowitej 

odmiany życia. Śpiewaliśmy kolędy.  W spotkaniu wzięło udział razem z kadrą 125 osób.  

Wydaliśmy ponad 100 paczek żywnościowych. 

 

III. 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

IV. 

Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia: 

 

 

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia 

„Klubu Dobrej Nowiny” w Białymstoku 

z dnia 24.08.2007 

 

Dnia 24.08.2007 na zebraniu zarządu Stowarzyszenia „Klubu Dobrej Nowiny”, 

członkowie podjęli jednogłośnie decyzję: 

 

-  o prowadzeniu nieodpłatnej działalności  pożytku publicznego. 

 

Zebrani: 

1. Elżbieta Żukowska –Bubienko – Prezes 

2. Marzena Snarska                      - Wiceprezes 

3. Ireneusz Dawidowicz               – Wiceprezes 

4. Krystyna Trusiewicz                 - Skarbnik 

5.  Marcin Owsiejczuk                  - Sekretarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Zarządu Stowarzyszenia „Klub Dobrej Nowiny” w Białymstoku                               

z dnia 24.08.2007 

 

Dnia 24.08.2007 na zebraniu Zarządu postanowiono przyjąć do Stowarzyszenia „Klub 

Dobrej Nowiny” nowych członków w osobach: 

Imię i 

nazwisko 

Data i miejsce 

urodzenia 

Miejsce 

zamieszkania 

Nr dowodu 

osobistego 

Nr PESEL 

Małgorzata 

Renata 

Kołosowska 

01.04.1988, 

Białystok 

Rumiankowa 

14/31, Białystok 

AKC 401472 88040109145 

Agnieszka 

Regulska 

12.04.1988, 

Białystok 

Rumiankowa 

14/25, Białystok 

AJJ 609447 88041209202 

Grażyna 

Dziarska 

22.06.1990, 

Białystok 

Upalna 64/4, 

Białystok 

 90062204027 

Marta 

Dziarska 

18.01.1988, 

Białystok 

Upalna 64/4, 

Białystok 

AIP185225 88011809980 

Ewa 

Karolina 

Żegunia 

25.12.1988 Bielsk 

Podlaski 

Gruntowa 7/95 

15-706 Bialystok 

AKX 792809 88122507928 

   Zebrani: 

1.Elżbieta Żukowska –Bubienko – Prezes 

2.Marzena Snarska                      - Wiceprezes 

3.Ireneusz Dawidowicz               – Wiceprezes 

4.Krystyna Trusiewicz                 - Skarbnik 

5. Marcin Owsiejczuk                  - Sekretarz 

 

Uchwała nr 8 zarządu Stowarzyszenia „Klub Dobrej Nowiny” 

z dn. 07.01.2008 o statucie podopiecznego  

pobierającego żywność 

Postanawia się, że za Podopiecznego będzie uważać się osobę pobierającą żywność i 

spełniającą następujące warunki:  

1. Osoba, zamieszkała na terenie miasta Białegostoku, w której rodzinie znajdują się 

dzieci w wieku 7 – 15 lat, i która zobowiąże się, do uczestnictwa jej dzieci w zajęciach 

świetlicowych prowadzonych przez nasze stowarzyszenie przynajmniej raz w 

miesiącu. Natomiast dorośli z tych rodzin zobowiążą się do dwukrotnego uczestnictwa 

(w przeciągu każdego roku kalendarzowego) w spotkaniach organizowanych  

podopiecznym w celu zapoznania się z problemami ich rodzin i możliwością pomocy 

oraz szkoleń i wykładów. 

2.  Osoba, zamieszkała na terenie miasta Białegostoku, w której rodzinie nie znajdują się 

dzieci w wieku 7 – 15 lat,  zobowiąże się do dwukrotnego uczestnictwa (w przeciągu 

każdego roku kalendarzowego) w spotkaniach organizowanych  podopiecznym w celu 

zapoznania się z problemami ich rodzin i możliwością pomocy oraz szkoleń i 

wykładów. 



3. Osoba nie zamieszkała na terenie miasta Białegostoku zobowiąże się do dwukrotnego 

uczestnictwa (w przeciągu każdego roku kalendarzowego) w spotkaniach 

organizowanych  podopiecznym w celu zapoznania się z problemami ich rodzin i 

możliwością pomocy oraz szkoleń i wykładów. 

4. Osoba taka zobowiąże się do wypełniania ankiet tworzonych na potrzeby 

stowarzyszenia. 

5. Osoba taka zaakceptuje własnoręcznym podpisem wyżej wymienione warunki.    

Zebrani: 

1. Elżbieta Żukowska –Bubienko – Prezes 

2. Marzena Snarska                      - Wiceprezes 

3. Ireneusz Dawidowicz               – Wiceprezes 

4. Krystyna Trusiewicz                 - Skarbnik 

5. Marcin Owsiejczuk                  - Sekretarz 

 

V. 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnionych źródeł. 

 

Darowizny i przychody 

Lp. źródło kwota 

1. Osoby prywatne 9 064,48 

2. Urząd Wojewódzki 19 687,81 

3. Urząd Wojewódzki 1 811 

4. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 28 950,30 

5. Kościoły 4460 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4260 

7.  Odsetki na rachunku bankowym 5,86 

8. Zysk z roku 2006 3 307,27 

9. Refundacja 640.54 

 Razem 72 187,16 

 

VI. 

Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty 

Lp. źródło Kwota 

1. Projekt P/2/07 Urząd Wojewódzki 19 687,81 

2. Projekt - Urząd Wojewódzki 1811 

3. Projekt FIO 1033 16 175,45 

4. Projekt FIO 1072 12 774,85 

5. Zużycie energii 1 311,80 

6. Usługi obce 2 338,75 

7. Podatki i opłaty 526 

8. Wynagrodzenia poborowego 1280 

9. Narzuty na wynagrodzenia 231,16 

10. Pozostałe koszty administracyjne 12 019,01 

11. Zwrot w Styczniu 2006 2600 

 Razem 70755,83 

 

Zysk 1 431,43 



VII. 

 

 

dane o: 

 

a)    liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

Z dniem 1 listopada w stowarzyszeniu zaczął odpracowywać zastępczą służbę wojskową 

jeden poborowy na stanowisku pracownika gospodarczego. 

 

b)  łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

Wynagrodzenie poborowego: 1280 zł 

Narzuty na wynagrodzenia: 231,16 zł 

 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 

świadczenia - brak 

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 10 804 zł  

 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, 

ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem 

podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - brak 

 

f)   kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - brak 

 

g)  wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - brak 

 

h)  nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 

to nabycie - brak 

 

i)    nabytych pozostałych środkach trwałych : 

- termos z kranem 10 l x 2 szt  -729.56 zł 

- termos 35 l – 1099,99 zł 

- termos 10 l 2 szt. – 1599,98 zł 

- zakup gry piłkarzyki – 800zł  

- drukarka epson – 289 zł 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – brak 

 

VIII 

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 

- Zadanie zrealizowane w roku 2007 na podstawie umowy z Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Białymstoku umowa ROPS.II.PS/2/07 z dnia 16.02.2007 pod nazwą 

„Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin  ubogich w formie stacjonarnej, 



półstacjonarnej i jednodniowych imprez o charakterze regionalnym” w kwocie  19854zł. 

Zadanie zrealizowane i rozliczone przez stowarzyszenie. 

 

- Zadanie zrealizowane w roku 2007 na podstawie umowy Wojewódzkim Urzędem 

Podlaskim w Białymstoku na świadczenie usług na rzecz bezdomnych i przeciwdziałanie 

ich wykluczeniu społecznemu umowa nr11/2007 z dnia 17 września 2007 w kwocie 1811 zł 

Zadanie zrealizowane i rozliczone przez stowarzyszenie. 

 

- Zadanie zrealizowane w roku 2007 na podstawie umowy z   Ministerstwem Pracy i Polityki 

Społecznej na działania projektu „ Podarujmy zdrowe podstawy” dotyczącego pracy wśród 

bezdomnych i ubogich. Umowa nr 594 Fio 1072  z dnia 28.11. 2007 na kwotę  12 775 zł. 

 

- Zadanie zrealizowane w roku 2007 na podstawie umowy z   Ministerstwem Pracy i 

Polityki Społecznej na działania projektu pod nazwą „Pokaż, mi co mam robić” 

Umowa nr  750 nr Fio 1032 z dnia 07.12.2007 na kwotę 16180 zł. 

 

IX 

 

Wszystkie należne zobowiązania podatkowe, a także odpowiednie deklaracje podatkowe 

zostały wykonane w obowiązujących terminach. 

W roku 2007 były przeprowadzone następujące kontrole: 

- 13.04 2007 Agencja Rynku Rolnego, sporządzono protokół kontroli   

- 16.07.2007 Agencja Rynku Rolnego , sporządzono protokół kontroli  , 

- 23.11.2007 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, sporządzono 

protokół kontroli.   

- 06.12.2007 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, sporządzono sprawozdanie z 

kontroli. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


