Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Sanctus Paulus” za okres 2018 roku
Zarząd Stowarzyszenia w roku 2018 pracował w następującym składzie: Piotr Florek – prezes,
Michał Jędryka – wiceprezes ; Aleksander Grzybek – wiceprezes/ skarbnik – w ciągu roku złożył
rezygnację z bycia wiceprezesem i skarbnikiem na Walnym 28 maja 2018 r.v, Kornel Zygfryd
Serocki – wiceprezes, Urszula Guźlecka - członek Zarządu.

Podczas roku sprawozdawczego zarząd spotkał się 15 lutego 2018roku, kiedy uregulowano sprawę
obsługi konta bankowego, gdzie jednogłośnie do obsługi konta dopisano Michała Jędrykę oraz
przegłosowano formę podpisywanie przelewów bankowych, gdzie podjęto uchwałę że z trzech
upoważnionych przelew podpisują zawsze dwie osoby (z trzech upoważnionych) w dowolnej
konfiguracji i można to robić metodą tradycyjną i elektroniczną na identycznych zasadach.
Następne spotkanie miało miejsce 29 marca 2019 na którym przygotowano Sprawozdanie Zarządu
za 2017 oraz przyjęło Sprawozdanie Zarządu i Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok, ustalono i
zwołano Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 28 maja 2018 roku

Po tym czasie zarząd stowarzyszenia spotykał się w okrojonym dwuosobowym składzie
kilkukrotnie z Katarzyną Chrzan w sprawach związanych z bieżącym działaniem portalu, ponadto
prezes SSP spotykał się dwukrotnie z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w sprawach
konieczności uporządkowania i systematyzowania dokumentacji SSP. Pod koniec 2018 roku Zarząd
w okrojonym dwuosobowym składzie spotkał się kilkukrotnie na przełomie października i listopada
kiedy to omawiany był omawiany udział SSP w ewentualnej aplikacji o środki unijne ze
szczególnym wskazaniem działalności wydawniczej – broszury, książki, obrazki oraz publikowania
mediów szczególnym wskazaniem na dalszy rozwój portalu www.Katolicka.Bydgoiszcz.pl
Niestety do końca roku żaden z projektów nie ruszył ale spędzone godziny nie poszły na marne i
wiosną br ruszyły dwa projekty rządowe w ramach wsparcia organizacji NGO działanie Priorytet1a
wsparcie działalności statutowej NGO na kwotę 700 tys. złotych na maszyny do działalności
wydawniczej, które Stowarzyszenia, które wpisane jest w nasz Statut oraz aplikowanie o
dofinansowanie w ramach celowego Priorytet 3 na Media Obywatelskie w kwocie 200 tysięcy
złotych przeznaczone na finansowanie dalszego działania i rozwoju na których to spotkaniach
prezes SSP zbierał materiały do napisania i aplikowania tych projektów – których przygotowanie
wstępne i formalne zajęło około 100 godzin pracy zarówno prezesa jak też Michała Jędryki
wiceprezesa Stowarzyszenia
Wnioski wstępne oraz karta oceny formalnej dopięte są jako załączniki do tego sprawozdania.

Realizacja zadań statutowych w 2018r.:
1. Na rzecz parafii św. Jana Pawła II we Lwowie:
Dopłacono różnicę między dokonanym przelewem a rozliczeniem kursu NBP złotówka a hrywna
w dniu przelewu przy wpłacie na wsparcia dla Parafii we Lwowie w wysokości około 500 zł

2. Na rzecz propagowania wartości realizowana pomoc – z uwagi na ograniczone
możliwości finansowe bardziej była ukierunkowana na pośrednictwie w przekazywaniu informacji
i propagowaniu pomocy na rzecz innych poprzez promocje takich działań na portalu Katolicka
Bydgoszcz
3. Portal internetowy "Katolicka Bydgoszcz"
Przez cały 2018 roku stowarzyszenie prowadziło portal internetowy www.katolickabydgoszcz.pl.
Niektórzy członkowie stowarzyszenia na zasadzie wolontariatu zajmowali się pozyskiwaniem
informacji ze środowisk i stowarzyszeń katolickich, redakcją i pisaniem artykułów, administracją
portalu oraz promocją tego medium, w szczególności w mediach społecznościowych. Portal uzyskał
dużą oglądalność oraz został pozytywnie przyjęty przez kolejne bydgoskie środowiska
chrześcijańskie i katolickie. Portal nadal utrzymuuje wysoki merytoryczny i edycyjny pozio
zarówno w ilości jak i jakości publikowanych tam materiałów dziennikarskich, multimediów,
filmów i wywiadów zarówno video jak i dźwiękowych dzięki nadal za darmo udostępnionemu przez
Remedia studiu nagrań/ studiu radiowemu prowadzonemu przez red. Katarzynę Chrzan. Niestety
coraz mniejsze jest zaangażowanie wolontariatu i udziału przedstawicieli innych stowarzyszeń we
współpracy z portalem. Nowi młodzi nie chcą się aktywizować a starci już studiują lub pracują co
znacznie osłabia ich aktywność, Zarząd wywiera presje na Katarzynę Chrzan aby za pośrednictwem
portalu i w rozmowach ze środowiskami skupionymi wokół Bazyliki i Wiatraka o większe
zaangażowanie i we współprace z naszym portalem.
3. Sprawy finansowe
Sprawy finansowe zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu w postaci RZiS oraz bilansie,
który przedstawiony został przez Prezesa Piotra Florka
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