Merytoryczne sprawozdanie

z działalności

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków

za okres 01.01.-31.12.2010r.

Marzec 2011 rok
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1. nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze
Sadowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie
REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w
rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych
stowarzyszenia
Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków ma siedzibę w Pietrzykowie nr 51, 68-213
Lipinki Łużyckie. Stowarzyszenie została założone na zebraniu założycielskim w dniu
11
sierpnia 2008 roku. Do Krajowego rejestru Sądowego zostało wpisane w dniu 17 września
2008 roku pod numerem 0000313785.
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON 080286511 nadano w dniu 23 września 2008
roku.
W dniu 6 listopada 2008 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie liczy 23 członków. Są to:

1.Wróbel Waldemar

12.Orkisz Lidia

2.Kleszczyńska Ewa

13.Orkisz Józef

3.Biernat Wojciech

14.Wróbel-Chomicz Mar

4.Wiśniewski Artur

15.Czerniak Alina

5.Borysiak Bogusława

16.Napieraj Mariusz

6.Błaszczyk Arkadiusz

17.Napieraj Natasza

7.Wróbel-Chomicz Wioletta

18.Biernat Maria

8.Sokalski Czesław

19.Czaplicka Maria

9.Luszka Roman

20.Jurkowska-Maślak Joanna

10.Jurkowski-Maślak Jacek

21.Jurkowska-Maślak Róża

11.Orkisz Wioletta

22.Luszka Marzena
23. Adam Czerniak

W marcu 2011 roku pisemne rezygnacje z uczestnictwa w Stowarzyszeniu złożyło czterech członków:
Ewa Kleszczyńska
Natasza Napieraj
Mariusz Napieraj
Alina Czerniak
Na dzień sporządzenia sprawozdania Stowarzyszenie liczy 19 członków.
Na zebraniu założycielskim wybrano 5 osobowy Zarząd stowarzyszenia. Są to:
Wojciech Biernat-Prezes, Bogusława Borysiak –Skarbnik oraz członkowie zarządu: Wioletta –WróbelChomicz, Lidia Orkisz oraz Ewa Kleszczyńska.
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Do Komisji Rewizyjnej wybrano osoby:
Czesław Sokalski, Mariusz Napieraj, Arkadiusz Błaszczyk.
W dniu 01.03.2011 roku w wyniku rezygnacji Bogusławy Borysiak z funkcji Skarbnika –członka
Zarządu, na funkcję tę została wybrana Róża Jurkowska-Maślak.
W dniu 01.kwietnia 2011 roku na zebraniu zwyczajnym Stowarzyszenia odwołano z Zarządu Lidię
Orkisz i Ewę Kleszczyńską. Nie uzupełniono składu Zarządu. Zarząd będzie pracowała w składzie 3osobowym.
Na zebraniu w dniu 01 kwietnia 2011 roku odwołano również 2-ch członków Komisji Rewizyjnej:
Mariusza Napieraja i Arkadiusza Błaszczyka.
Na ich miejsce powołano: Romana Luszka i Artura Wiśniewskiego.
Celem działania Stowarzyszenia jest promocja wsi Pietrzyków, rekreacji, turystyki, integracja
społeczeństwa, prowadzenie inicjatyw mających na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz
dbanie o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miejscowości.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest:
1. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z*;
2. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z*;
3. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z;
4. działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B;
5. badania naukowe i prace rozwojowe
technicznych 72.19.Z *;

w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i

6. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
72.20.Z*;
7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;
8.

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z*;

9. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
94.99.Z*;
10. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z*;
11. artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z*;
12. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z*;
13. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z;
14. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z ;
15. pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z*;

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych
Konkurs na upowszechnienie działalności kulturalnej
W dniu 7 kwietnia 2010 Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę na realizację zadania publicznego
pod nazwą ”Konkurs na upowszechnienie działalności kulturalnej na terenie Sołectwa
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Pietrzyków". Konkurs ogłosił Wójt Gminy w Lipinkach Łużyckich. Kwota do wykorzystania wynosiła
5.000 złotych. Nasza oferta została przyjęta i środki wydaliśmy na:
Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w dziedzinie: muzyka taniec i teatr pozwoliły na
przygotowanie ich do samodzielnego wystawiania przedstawień artystycznych. Efektem działań było
widowisko plenerowe Noc Świętojańska.
Pod kierunkiem instruktora młodzież uczestniczyła w warsztatach teatralnych, tańca ludowego i
pieśni. W dniu 26 czerwca br., na terenie zabytkowego parku dworskiego odbyło się święto tańca,
śpiewu i miłości - NOC ŚWIĘTOJAŃSKA. Młodzież przedstawiła zgromadzonej publiczności widowisko
taneczne, a następnie uczestnicy zostali zaproszeni do księżycowego kręgu, gdzie śpiewali ludowe
pieśni. Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy wianek. Następnie
uczestnicy imprezy w kolorowym i rozśpiewanym korowodzie z pochodniami udali się nad staw,
gdzie puszczali wianki do wody. Poszukiwany był również "kwiat paproci" ukryty na terenie parku.
Całe widowisko zostało oczywiście uwiecznione kamerą cyfrową i umieszczone wraz ze zdjęciami na
stronie www.pietrzykow.pl
Pracownia artystyczna „Z nami ozdobisz wszystko”
Z udziałem instruktorów z Wolsztyna Agaty i Ryszarda Muzyczuk, młodzież zapoznała się z nowymi
technikami plastycznymi: filcowanie i decoupage.
Technika decoupage jest to nowa forma ozdabiania właściwie wszystkiego co nas
przedmiotów z drewna, gipsu, materiału, tworzywa.

otacza:

Filcowanie natomiast to wytwarzanie różnych wyrobów z filcu: biżuterii, ozdób, pasków,
pasmanterii itd.
Realizacja programu „Niezwykły Pietrzyków”
Z takim hasłem młodzież ruszyła w plener. Zadaniem dzieci z koła fotograficznego było
przygotowanie serii zdjęć pod hasłem ”Niezwykły Pietrzyków”. Dlaczego niezwykły? Ponieważ to
jest nasze miejsce zamieszkania i tu są nasze wspomnienia i jest wiele miejsc, które potrafimy
wskazać jako niezwykłe. I do tego mamy sprzęt fotograficzny aby te miejsca uwiecznić.
Najciekawsze prace zostały umieszczone w folderze o Pietrzykowie a także będą wisieć na
tablicach informacyjnych we wsi. Natomiast wszystkie fotografie zostaną wystawione na wystawie
fotograficznej pod tytułem ”Niezwykły Pietrzyków”. Fotografie znajdą się również na stronie
WWW.pietrzykow.pl.
Rozwój infrastruktury kultury
Została zakupiona drukarka do zdjęć i materiały eksploatacyjne. Teraz nie musimy już korzystać z
usług zakładu fotograficznego.
Złożyliśmy do Urzędu Gminy stosowne rozliczenie przedsięwzięcia
Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w Pietrzykowie
W marcu 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej
Górze na współfinansowanie inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w
Pietrzykowie”. Kwota dofinansowania wyniesie 250 tysięcy złotych a cały projekt ma wartość
333 tysięcy złotych. Aktualnie uruchamiamy procedurę zamówień publicznych, w celu realizacji
inwestycji.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego
Nie prowadzimy działalności gospodarczej
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4. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia
Zarząd stowarzyszenia nie podejmował uchwał
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy
stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł
A. Przychody z działalności statutowej

92 682,38

I. Składki brutto określone statutem

1 555,04

II. Inne przychody określone statutem

91 127,34

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego

19 392,74

a) Darowizny osób fizycznych - pienieżne

13 362,14

b) Darowizny 1% podatku – pieniężne

6 030,60

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego

2 438,00

a) Przychody z festynów

2 438,00

3 Pozostałe przychody określone statutem

69 296,60

a) Dotacje

5 000,00

b) Pozostałe statutowe-zbiórka pieniędzy dla powodzian

1 475,20

b) Pozostałe statutowe

62 821,40

G. Przychody finansowe

1 545,65

a) Odsetki od lokat, wkładów bankowych

1 545,65

6. Informacja o poniesionych kosztach na:
 realizację celów statutowych,
 administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
 działalność gospodarcza
 pozostałe koszty
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B. Koszty realizacji zadań statutowych

13 329,24

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej
pożytku publicznego
a) świadczenia pieniężne

9 866,91
869,48

- kieszonkowe dla dzieci na wyjazd na warsztaty do Niemiec
- sfinansowanie opłat za energię elektryczną Parafii RzymskoKatolickiej Św. Antoniego Padewskiego - remont kościoła
b) świadczenia niepieniężne

800,43

69,05
8 997,43

- owoce, słodycze i inne art. żywnościowe dla dzieci - ferie
- zajęcia rekreacyjne dla dzieci - ferie

557,80
1 304,48

- organizacja dnia kobiet

209,26

- zakup słodyczy dla dzieci - kiermasz wielkanocny
- zakup produktów na warsztaty artystyczne

26,00
966,18

- przewóz dzieci na warsztaty artystyczne do Niemiec

1 500,00

- zakup części do sań na kuligi

1 945,66

- zakup artykułów dla powodzian Bogatynia

2 488,05

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej
pożytku publicznego
a) świadczenia pieniężne

3 462,33
0,00

b) świadczenia niepieniężne

3 462,33

- organizacja festynu - Noc Świętojańska

3 462,33

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

D. Koszty administracyjne

0,00

10 448,64

1 Zużycie materiałów i energii

1 316,45

- zakup artykułów biurowych

1 316,45

2 Usługi obce

2 983,58

- założenie i utrzymanie strony internetowej

364,78

roboty ziemne-boisko

2 440,00

- opłaty bankowe

178,80
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3 Podatki i opłaty

170,00

opłata za interpretacje

40,00

- opłaty sądowe

130,00

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3 551,00

Lechocki Grzegorz

533,00

Muzyczuk Ryszard

1 788,00

Ciechanowicz Dorota

1 230,00

5 Amortyzacja

1 579,00

- amortyzacja nisko cennych składników majątku trwałego
6 Pozostałe

1 579,00
848,61

zakup wizytówek

183,00

zakup upominków dla darczyńców

446,01

wykonanie reklamy

219,6

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Nie było osób zatrudnionych
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
Nie były wypłacane wynagrodzenia
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
Nie wypłacano wynagrodzeń członkom zarządu
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Wydatki z tytułu umów o dzieło wyniosły 3.551,00.
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
Nie udzielano pożyczek
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
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Na 31 grudnia 2010 roku ulokowano kwotę 50 tysięcy złotych w banku BPH SA.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Nie nabywano obligacji
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie
Nie nabywano nieruchomości
i) nabytych pozostałych środkach trwałych




Drukarka do zdjęć
Sanie na kuligi
Stoły i krzesła

j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Wartość aktywów
Wartość zobowiązań

70.612,99
162,84

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności,
Stowarzyszenie otrzymało dotację z Urzędu Gminy w Lipinkach Łużyckich w wysokości 5 tys zł.
Wykorzystanie dotacji opisane zostało w sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia.
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Stowarzyszenie złożyło roczną deklarację podatkową CIT 8 z tytułu działalności w 2010 roku nie
ciążą zobowiązania podatkowe na organizacji.

10. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola działalności
stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
__________________
__________________

_____________
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