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1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie jest organizacją działającą na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich. 
 

2. W skład Stowarzyszenia nie wchodzą żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne. 
 

3. Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD jest działalność pozostałych organizacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 9499 Z. 

 
4. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej pod numerem KRS 0000312036 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.08.2008 roku. Stowarzyszenie otrzymało 
numer statystyczny REGON 260250824, Nr NIP 657-28-00-851.  

 
Od dnia 26.10.2010 r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.  

 
5. Stowarzyszenie ustanowione zostało na czas nieoznaczony. 

 
6. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.  

 
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  

gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności. 

 
8. Zarząd  Stowarzyszenia składa się z: 

 Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, 

 Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, 

 Danuta Fijas – Skarbnik Stowarzyszenia, 

 Barbara Ciesek – Członek Zarządu Stowarzyszenia, 

 Stanisław Nowacki – Członek Zarządu Stowarzyszenia, 

 Wiesława Wójcik – Członek Zarządu Stowarzyszenia. 
 
9. Celem statutowym stowarzyszenia są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,  

z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów  
historyczno – kulturowych,  a w szczególności: 

 Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej w skrócie LSR) w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 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; 

 wspieranie działań na rzecz realizacji LSR; 
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 promocja obszarów wiejskich, a w szczególności obszarów położonych w gminach, które 
zostaną objęte działaniami przewidzianymi w Lokalnej Strategii Rozwoju; 

 mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 
obszarach wiejskich; 

 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy na obszarach gmin wiejskich; 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na 
obszarach gmin wiejskich; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego; 

 działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 

 wspieranie i promocja wolontariatu; 

 wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego; 

 wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży; 

 wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych  
i niepełnosprawnych; 

 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; 

 udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania 
projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych. 

 
10. W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów      

i pasywów: 

 środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, pomniejszonej  
o odpisy umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości, 

 udziały w innych jednostkach, a także inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia, 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 

 inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej               
w zależności od tego która z tych wartości jest niższa, 

 rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia, 

 należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
ostrożności,  

 zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, 

 rezerwy - w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości, 

 kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. 
 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500,00 zł są 
amortyzowane metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych.  Rzeczowe aktywa  o wartości niższej niż 3.500,00 zł traktowane były jako materiał  
i odpisywane w koszty. 
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A. Dodatkowe informacje dotyczące pozycji aktywów w bilansie 
 
1. Wartości niematerialne i prawne - nie występują. 

2. Rzeczowe aktywa trwałe - nie występują. 

3. Należności długoterminowe - nie występują. 

4. Inwestycje długoterminowe - nie występują. 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 18.017,32 zł. 

6. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - nie występują. 

7. Należności krótkoterminowe  nie występują 

8. Inwestycje krótkoterminowe  131.248,04 zł, w tym: 

 środki pieniężne w kasie  451,08 zł 

 środki pieniężne na rachunku bankowym  1.096,96 zł 

 środki pieniężne na rachunku bankowym lokat  129.700,00 zł 

9. Pozostałe aktywa finansowe - nie występują. 

10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  91.526,41 zł. 

 
 

B. Dodatkowe informacje dotyczące pozycji pasywów w bilansie 
 

1. Fundusz statutowy  177.047,26 zł 
2. Wynik finansowy netto za rok obrotowy - nadwyżka przychodów nad kosztami 27.372,65 zł. 
3. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - nie występują. 
4. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne  36.371,86 zł, w tym:  

 kredyty i pożyczki - nie występują, 

 inne zobowiązania  36.371,86 zł  
w tym: 

 zobowiązania wobec dostawców  25.707,30 zł 
 zobowiązania podatkowe 2.168,00 zł 
 zobowiązania wobec ZUS 3.998,91 zł 
 niewypłacone wynagrodzenia: 

-  z tyt. umów cywilnoprawnych 4.104,00 zł 
-  ekwiwalent za niewykorzystany urlop 340,25 zł 

 niewypłacone zobowiązania z tyt. delegacji  53,40 zł 
5. Fundusze specjalne - nie występują. 
6. Rezerwy na zobowiązania - nie występują. 
7. Rozliczenia międzyokresowe - nie występują. 

 
 

C. Dodatkowe informacje dotyczące pozycji kosztów i przychodów 
 

I. Przychody z działalności statutowej 665.274,66 zł 
 składki brutto określone statutem 48.755,00 zł 

 inne przychody określone statutem 616.519,66 zł 
w tym: 

 refundacje  566.101,52 zł 
 dotacje 35.500,00 zł 
 darowizny   5.798,44 zł 
 wpłaty 1 % podatku    6.119,70 zł  
 pozostałe przychody 3.000,00 zł 
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II. Koszty realizacji zadań statutowych  328.271,82 zł 

III. Koszty administracyjne  314.810,44 zł  

w tym: 

 zużycie materiałów i energii  10.642,66 zł 

 usługi obce 49.515,88 zł 

 podatki i opłaty  30,00 zł 

 wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  230.379,87 zł 

 delegacje służbowe 10.656,71 zł 

 inne koszty 13.585,32 zł. 

 

IV. Pozostałe przychody – nie występują. 

V. Pozostałe koszty – nie występują. 

VI. Przychody finansowe – 5.180,25 zł. 

VII. Koszty finansowe – nie występują. 

VIII. Zyski i straty nadzwyczajne - nie występują. 

 

D. Pozostałe objaśnienia 
 
1. Zatrudnienie na koniec roku obrotowego 2012: 

- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę – 7 osób 

2. Wynik finansowy na dzień 31.12.2012 roku stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, dnia 13.03.2013  r.  ………………………… 


