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Sprawozdanie z działalności 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

Za rok 2011 

Nr KRS 0000312036 

 
I. Dane Stowarzyszenia: 

 Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

 Siedziba i adres: Łagów; Województwo Świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina 

Łagów, ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów. 

 Data wpisu do KRS: 22.08.2008 r. 

 Numer KRS: 0000312036, nr REGON: 260250824 

 Dane członków zarządu:  

Prezes Zarządu: 

Zdzisław Zwoliński 

(adres usunięty ze względu na ochronę danych osobowych) 

 

Wiceprezes Zarządu: 

Stanisław Masternak 

(adres usunięty ze względu na ochronę danych osobowych) 

 

Skarbnik: 

Danuta Fijas 

(adres usunięty ze względu na ochronę danych osobowych) 

 

Członek Zarządu: 

Barbara Ciesek 

(adres usunięty ze względu na ochronę danych osobowych) 

 

Członek Zarządu: 

Stanisław Nowacki 

(adres usunięty ze względu na ochronę danych osobowych) 

 

Członek Zarządu: 

Wiesława Wójcik 

(adres usunięty ze względu na ochronę danych osobowych) 

 

 Cele statutowe stowarzyszenia: 

Celami LGD są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem 

ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, 

a w szczególności: 

a) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej w dalszej części 

statutu w skrócie LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 
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o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów 

wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 (zwanego w dalszej części statutu w skrócie PROW); 

b) wpieranie działań na rzecz realizacji LSR; 

c) promocja obszarów wiejskich, a w szczególności obszarów położonych 

w gminach, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w lokalnej strategii 

rozwoju; 

d) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

e) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych 

z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich; 

f) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy na obszarach gmin wiejskich; 

g) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości na obszarach gmin wiejskich; 

h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

i) wpieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego; 

j) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami; 

k) wspieranie i promocja wolontariatu; 

l) wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego; 

m) wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży; 

n) wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób 

chorych i niepełnosprawnych; 

o) podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych dla gmin, których 

obszary zostaną objęte działaniami przewidzianymi w lokalnej strategii rozwoju, 

celów związanych z ich rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturowym; 

p) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie 

przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym 

z programów pomocowych. 

 

II. Zasady, formy, zakres działalności statutowej: 

 Realizacja celów statutowych: 

1. organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów; 

2. organizowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy 

i wystawy i inne, służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości 

kulturowej, oraz udział w tego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez 

inne podmioty;  

3. działalność propagandową, promocyjną, informacyjną, wydawniczą, 

publicystyczną i poligraficzną, w tym: 

a) opracowywanie i druk książek, poradników, broszur, folderów, czasopism, 

plakatów, 

b) opracowywanie i rozpowszechnianie artykułów, reklam i informacji 

prasowych, 

c) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych w tym 

audycji i reklam radiowych i telewizyjnych, 

d) tworzenie stron internetowych, 
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e) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze 

reklamowym lub promocyjnym; 

4. prowadzenie doradztwa i poradnictwa w zakresie: 

a) projektowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych 

z restrukturyzacją i modernizacją sektora żywnościowego oraz rozwojem 

obszarów wiejskich, 

b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

c) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach gmin wiejskich, 

d) rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

f) promocji i organizacji wolontariatu; 

5. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie 

krajowym i międzynarodowym;  

6. udzielania pomocy organizacyjnej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz 

jednostkom organizacyjnym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą, 

społeczną lub kulturalną;  

7. udzielanie pomocy finansowej w postaci dotacji i pożyczek dla:  

a) organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, 

b) przedsiębiorców, 

c) osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 

d) osób bezrobotnych, 

e) innych osób potrzebujących, objętych zakresem działania LGD; 

8. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach, w tym 

w przepisach dotyczących PROW;  

9. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

związanych z realizacją LSR;  

10. opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego 

przez samorząd województwa;  

11. rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD;  

12. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na 

realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru 

projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR;  

13. informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona WWW, 

ogłoszenie w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do LGD w sprawie 

wyboru projektu do realizacji LSR w ramach działania 4.1. – „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju”;  

14. sprawdzanie zgodność projektów z założeniami LSR;  

15. dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych 

LGD na realizację LSR w ramach działania 4.1. – „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju”.  
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 Informacje o działalności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w 2011 r. prowadziło prace mające 

na celu rozwój społeczno-gospodarczy obszaru LGD, do której należą Gminy: 

Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów oraz rozwój Lokalnych 

Grup Działania z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez: 

1. Działania promujące region: 

a) wydano w nakładzie 500 szt. kalendarz na 2011 r. przedstawiający atrakcje 

turystyczno- krajobrazowe znajdujące się na obszarze pięciu ww. gmin, 

b) w dniu 21– 23 stycznia 2011 r. przygotowano stoisko promujące obszar ww. 

gmin na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie, 

c) w dniach 15-17 kwietnia 2011 r przygotowano stoisko promujące obszar ww. 

gmin na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 

w Kielcach, 

d) wydano gadżety promujące region: 

 torbę na ramię, 

 torbę na dokumenty, 

 teczkę ofertówkę, 

 kubki, 

e) przeprowadzono konkurs fotograficzny podczas, którego wybrano zdjęcia 

w kategoriach: 

 krajobraz wsi świętokrzyskiej, 

 architektura wsi świętokrzyskiej, 

 aktywnie przez świętokrzyskiej, 

konkurs promowany był także na stronie internetowej Stowarzyszenia, gdzie 

zainteresowani mogli oddać głos na swego faworyta, łącznie wpłynęło 37 zdjęć 

17 autorów, 

f) zorganizowano otwarty konkurs  na wykonanie projektu gadżetu regionalnego, 

ale z powodu niskiego zainteresowania konkurs został odwołany, 

g) zorganizowano konkurs pn. „Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu” 

dla przedsiębiorców wspierających aktywność społeczną na terenie Lokalnej 

Grupy Działania. Nagrody przyznane zostały podczas Gali "Społecznie 

Zaangażowanego Biznesu", w której uczestniczyło 40 osób. Laureaci otrzymali 

statuetkę, certyfikat, tytuł „Zwycięzcy w konkursie Lider Społecznie 

Zaangażowanego Biznesu"” oraz zaproszenie do Kapituły konkursu na okres 

dwóch kolejnych lat. Laureaci konkursu, otrzymali w nagrodę bezpłatną 

promocję firmy w postaci sfinansowania odcinka „Panoramy Gospodarczej” 

w TVP Kielce, który wyemitowany był na antenie TVP Info w dn. 8.12.2011 r., 

h) w dniu 28 listopada br. w Centrum Wypoczynku, Szkolenia, Promocji Kultury 

i Sportu "GOŁOBORZE" w Rudkach zorganizowano konferencję pn.” 

Turystyka na Szlaku Przygody”, tematyką konferencji było: przedstawienie 

założeń produktu turystycznego, jakim będzie Szlak Przygody, pokazanie 

poszczególnych etapów wdrażania szlaku oraz przekazanie wiedzy na temat 

pozyskiwania dofinansowania na realizację własnych pomysłów. W konferencji 

uczestniczyło … osób.  

2. Działania informacyjne skierowane do mieszkańców obszaru ww. gmin, 

w ramach których informowano o ogłoszonych konkursach jak i bierzącej 

działalności lgd, w tym poprzez: 

a) prowadzenie strony internetowej www.lgd-srws.pl, 

http://www.lgd-srws.pl/
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b) wydanie czterech numerów Kwartalnika Świętokrzyskiego w nakładzie 

1 000 szt. każdy, 

c) świadczenie usług doradczych, z których w 2011 r skorzystało 75 osób, 

d) zorganizowanie 12 spotkań informacyjnych, z których skorzystało 153 osoby, 

e) organizowanie Forum Organizacji Pozarządowych z obszaru LGD. 

3. Działania aktywizujące społeczność lokalną: 

a) sfinansowano na kwotę 6 000 zł następujące wydarzenia organizowane przez 

lokalne organizacje pozarządowe: 

 piknik rodzinny z okazji dnia dziecka zorganizowany przez Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów w dniu 5 czerwca 2011 r., 

 wydarzenie pn. „Wioska agroturystyczna” zorganizowane przez 

Świętokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki „Łysogóry” w Nowej Słupi w 

dniu 4 września 2011 r. 

 piknik integracyjny Święto Swojskich Smaków zorganizowany przez 

Stowarzyszenie "Brody nad Kamienną" wspólnie z Stowarzyszeniem 

"Barchan Krynki" oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach 

w świetlicy w Krynkach w dniu 26 września 2011 r , 

 spotkanie promujące LSR zorganizowane przez Stowarzyszenie "Dać 

Nadzieję", 

b) zrealizowano projekt pn.” Równać szanse” skierowany do młodzieży w ramach 

którego odbyło się 5 szkoleń o następującej tematyce: 

 analiza potrzeb społeczności lokalnej, 

 scenopisarstwo, 

 radzenie sobie ze stresem, emisja głosu, panowanie nad ciałem, 

 montaz filmu, 

 operowanie kamerą, 

w których wzięło udział 21 uczniów z gimnazjum w Łagowie. 

c) zorganizowano konkurs pn. „Leader Społecznie Zaangażowanego Biznesu”, 

d) w dniu 11 grudnia 2011 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach 

zorganizowano Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich, w którym wystąpiły panie 

z dziewięciu KGW z: Jeżowa, Mirocic, Nowego Skoszyna, Piotrowa, 

Pokrzywianki, Rudek, Sędka, Szerzaw i Witosławic oraz Zespół 

Folklorystyczny „ECHO” z Adamowa, podczas przeglądu panie zaprezentowały 

swój dorobek artystyczny oraz wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce 

w konkursie i nagrodę wartości 1 000,00 zł otrzymał Zespół Folklorystyczny 

„Echo” z Adamowa, drugą nagrodę w wysokości 700,00 zł odebrało Koło 

Gospodyń Wiejskich Witosławic, a trzecią ex aequo KGW Modrzewianki 

z Pokrzywianki i KGW z Szerzaw. W tym wydarzeniu uczestniczyło łącznie 109 

osób. 

4. Działania związane z konkursami i naborami wniosków: 

a) przeprowadzono spotkanie informacyjne, z których skorzystało 153 osoby, 

b) świadczono 75 usług doradczych dl 53 osób, 

c) wdrożono elektroniczny system informacji i oceny wniosków e-LGD, 

d) przeprowadzono konkursy w ramach następujących działań: 

 małe projekty (dofinansowanie przyznano 15 wnioskom o całkowitej 

wartości 471 975,26 zł., kwota dofinansowania wyniosła 294 292,81 zł.), 

 różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (dofinansowanie 

przyznano 3 wnioskom o całkowitej wartości 720 647,00 zł., kwota 

dofinansowania wyniosła 275 932,00 zł.), 
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 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (dofinansowanie przyznano 4 

wnioskom o całkowitej wartości 2 812 756,00 zł., kwota dofinansowania 

wniosła 1 1000 000,00 zł.). 

5. Działania wspierające lokalne grupy działania z Województwa 

Świętokrzyskiego 

Od maja 2011 r realizowany jest projekt pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup 

działania województwa świętokrzyskiego” dofinansowany z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału 

trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego o łącznym 

budżecie 1 095 445,00 zł., w ramach którego w 2011 roku zrealizowano: 

a) konferencję promującą projekt, 

b) cztery szkolenia: Komunikacja interpersonalna, Prowadzenie konsultacji 

społecznych, Nowoczesny marketing, Zasady współpracy NGO z administracją 

publiczną przy opracowaniu strategii regionu, w każdym szkoleniu 

uczestniczyło 15 osób należących do lgd z woj. świętokrzyskiego, 

c) spotkanie sieciujące, mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy osobami 

decyzyjnymi z różnych lgd naszego województwa, w spotkaniu wzięła również 

udział pani Mirosława Mochocka z-ca Dyrektora biura PROW, która 

poprowadziła szkolenie, 

d) uruchomiono sekretariat porozumienia, który posiada bibliotekę do której 

zakupiono 90 książek dotyczących zarządzania, marketingu, dialogu 

obywatelskiego, współpracy NGO z administracją publiczną, promocji, 

e) stworzono stronę internetową www.swietokrzyskielgd.pl , 

f) rozpoczęto pracę nad Elektronicznymi Systemami Informacji i Oceny e-LGD 

dla dwunastu lgd należących do porozumienia. 

6. Działania związane z współpracą krajową i zagraniczną, w tym: 

a) Stowarzyszenie przystąpiło do Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 

b) Dyrektor biura - Piotr Sadłocha brał udział w pracach PREPARE Organising 

Group, 

c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wybrane zostało 

do reprezentowania lgd woj. świętokrzyskiego w Polskiej Sieci LGD - Federacji 

Regionalnych Sieci LGD - przystąpiono do tworzenia Krajowej Sieci Lokalnych 

Grup Działania, 

d) Dyrektor Biura – Piotr Sadłocha bierze udział w spotkaniach Grupy 

Tematycznej ds. podejścia Leader przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

III. Prowadzenie działalności gospodarczej: 

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej 

 

IV. Odpis uchwał zarządu stowarzyszenia: 

Zarząd stowarzyszenia w 2011 r. podjął dwadzieścia jeden następujących uchwał: 

 Uchwała Zarządu nr 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r., w sprawie zwołania Walnego 

Zebrania.  

 Uchwała Zarządu nr 2/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia 

procedury zawieszania i  przywracania w prawach członkowskich oraz wykluczania 

z listy członków Stowarzyszenia z powodu zalegania z wpłatami składek 

członkowskich.  

 Uchwała Zarządu nr 3/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia 

Stowarzyszenia do Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/
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 Uchwała Zarządu nr 4/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zawieszenia 

w prawach członkowskich. 

 Uchwała Zarządu nr 5/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przywrócenia praw 

członkowskich. 

 Uchwała Zarządu nr 6/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2010 r. 

 Uchwała Zarządu nr 7/ 2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 

projektu zmian Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 

 Uchwała Zarządu nr 8/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wskazania lokalnych 

kryteriów wyboru, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji 

w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 Uchwała Zarządu nr 9/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia w poczet 

członków Stowarzyszenia. 

 Uchwała Zarządu nr 10/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przywrócenia praw 

członkowskich. 

 Uchwała Zarządu nr 11/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru 

wniosków w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w kategoriach 

różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw, małe projekty. 

 Uchwała Zarządu nr 12/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyznania premii. 

 Uchwała Zarządu nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu 

nr 1/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. 

 Uchwała Zarządu nr 14/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu 

nr 8/2011 z dn. 15 lutego 2011 r. w sprawie wskazania lokalnych kryteriów wyboru, 

na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach wdrażanej 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 Uchwała Zarządu nr 15/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

 Uchwała Zarządu nr 16/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu konkursu fotograficznego "Krajobrazy wsi świętokrzyskiej". 

 Uchwała Zarządu nr 17/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia zakresu 

obowiązków pracowników Stowarzyszenia.  

 Uchwała Zarządu nr 18/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zatrudnienia 

pracowników na stanowisku Pracowników sekretariatu porozumienia. 

 Uchwała Zarządu nr 19/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie przyznania premii.  

 Uchwała Zarządu nr 20/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Systemu 

Realizacji Projektu Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa 

świętokrzyskiego. 

 Uchwała Zarządu nr 21/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Systemu 

Realizacji Projektu Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa 

świętokrzyskiego. 

 Uchwała Zarządu nr 22/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia w poczet 

członków Stowarzyszenia. 

 Uchwała Zarządu nr 23/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyznania premii. 

 Uchwała Zarządu nr 24/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Biblioteki prowadzonej w ramach projektu Wsparcie sieci lokalnych 

grup działania województwa świętokrzyskiego. 
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 Uchwała Zarządu nr 25/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu konkursu na wykonanie projektu Gadżetu regionalnego. 

 Uchwała Zarządu nr 26/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu konkursu przyznania nagrody Lider społecznie zaangażowanego 

biznesu. 

 Uchwała Zarządu nr 27/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przyjęcia 

w poczet członków Stowarzyszenia. 

 Uchwała Zarządu nr 28/2011 z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę 

Zarządu nr 16/2011 z dn. 6 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

konkursu fotograficznego Krajobrazy wsi świętokrzyskiej. 

 Uchwała Zarządu nr 29/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia 

Stowarzyszenia do nowo tworzonej Polskiej  Sieci LGD - Federacji Regionalnej 

Sieci LGD. 

 Uchwała Zarządu nr 30/2011 z dnia 6 października 2011 r. zmieniająca Uchwałę 

Zarządu nr 29/2011 z dn. 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia 

Stowarzyszenia do nowo tworzonej Polskiej Sieci LGD - Federacji Regionalnych 

Sieci LGD. 

 Uchwała Zarządu nr 31/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zatrudnienia 

pracownika na stanowisku Pracownik sekretariatu porozumienia. 

 Uchwała Zarządu nr 32/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Pracy Jury powoływanych do przeprowadzenia oceny konkursów 

ogłoszonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 

 Uchwała Zarządu nr 33/2011 z dnia 24 października 2011 r. w  sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu udziału w konkursie podczas trwania Przeglądu 

Twórczości Kół Gospodyń Wiejskich finansowanego ze środków Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 

 Uchwała Zarządu nr 34/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Jury 

do przeprowadzenia oceny konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Świętokrzyskiej. 

 Uchwała Zarządu nr 35/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zawiązania 

Partnerstwa Szlaku Przygody 

 Uchwała Zarządu nr 36/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w  sprawie powołania 

Kapituły Nagrody do przeprowadzenia oceny konkursu  "Lider społecznie 

zaangażowanego biznesu" ogłoszonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej. 

 Uchwała Zarządu nr 37/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wypłacenia 

zwycięzcom konkursu fotograficznego pn. "Krajobrazy Wsi Świętokrzyskiej" nagród 

w formie pieniężnej. 

 Uchwała Zarządu nr 38/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia 

wysokości składek członkowskich. 

 Uchwała Zarządu nr 39/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyznania premii. 

 Uchwała Zarządu nr 40/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia kwoty 

przysługującej za 1 km w przypadku wykorzystania samochodu prywatnego 

pracowników do celów służbowych. 

 

V. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: 

Struktura Przychodów z działalności statutowej w 2011 roku. 

Łączna wartość przychodów: 715 564,72 zł w tym: 

 z działalności statutowej 711 714,69 zł 
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 pozostałe przychody 0,48 zł 

 przychody finansowe 3 849,55 zł 

 

VI. Informacje o poniesionych kosztach: 

Łączna wartość kosztów: 541 594,44 zł 

 na realizację celów statutowych 218 014,36 zł, 

 na administrację 322 603,41 zł, 

 pozostałe koszty 976,67 zł. 

 

VII. Dane: 

a) liczba osób zatrudnionych na koniec grudnia 2011 roku - 7 osób, 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych brutto 175 718,47 zł, 

c) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom 

zarządu i innych organów stowarzyszenia: nie dotyczy, 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i z umów o dzieło 4 850,00 zł, 

e) stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, 

f) środki na rachunkach bankowych na koniec 2011 

BRE BANK S.A. 

26 1140 2020 0000 2790 1700 1001 129,69 zł, 

96 1140 2020 0000 2790 1700 1002 978,36 zł, 

42 1140 2020 0000 2790 1700 1004 19 198,72 zł, 

Lokata terminowa    162 800,00 zł. 

g) stowarzyszenie nie nabywało obligacji i nie obejmowała udziałów w spółkach, 

h) stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości, 

g) stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych, 

h) wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 

wartość aktywów 190 698,55 zł, 

wartość zobowiązań 13 641,29 zł. 

 

VIII. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe 

i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz 

o wyniku finansowym tej działalności: 

 

 

IX. Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

 

zobowiązania podatkowe na koniec 2011 roku: 

podatek dochodowy od płac       870,00 zł 

podatek od nagród  500,00 

ZUS                                            4 346,92 zł 

razem                                     5 716,92 zł 

 

Deklaracje: 

PIT-4R za rok 2011 (dotyczy płac), 

CIT-8 za rok 2011 (dotyczy całej działalności). 
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X. Informacje o przeprowadzonych kontrolach: 

W okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu przeprowadzono jedną kontrolę, która 

została przeprowadzona przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. 

 

 

 

Łagów, 9 marca 2012 r. 

 

 

 

 


