Sprawozdanie z działalności

Stowarzyszenia Gmin Turystycznych

POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO

..............................................................................................................................
(pełna nazwa jednostki)

za rok 2004
I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer
KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu
stowarzyszenia (imiona i nazwiska według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres
zamieszkania) oraz określenie celów statutowych stowarzyszenia.
Nazwa: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego
Adres: Łąck, ul. Lipowa 6, 09520 Łąck
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 23.05.2002r.
Numer KRS: 0000114218

Statystyczny Numer Identyfikacji REGON: 610346373
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wg aktualnego wpisu w Rejestrze Sądowym:
Imię i nazwisko
Zbigniew Białecki

Jan Kazimierz
Krzewicki
Maria Fudała

Włodzimierz
Śniecikowski
Krzysztof Mieczysław
Jadczak
Marek Franciszek
Szubski
Stanisław Bernard
Sadowski
Mirosław Jan Krysiak

Adres zamieszkania
Łąck
ul. Słoneczna 10
09520 Łąck
Kozice 16
09500 Gostynin
Sanniki
ul. Wólczyńska 55
09540 Sanniki
Gostynin
ul. Łąkowa 11
09500 Gostynin
Dobrzyków
ul. Osiedlowa 6
09530 Gąbin
Grabkowo 44a
87820 Kowal
Gołaszewo 77 b
87820 Kowal
Soczewka 3a

Pełniona funkcja w
SGTPG
Przewodniczący
Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Stanowisko
Wójt Gminy Łąck

Wójt Gminy
Gostynin
Wójt Gminy Sanniki

Członek Zarządu

Burmistrz Miasta
Gostynina

Członek Zarządu

Burmistrz Miasta i
Gminy Gąbin

Członek Zarządu

Wójt Gminy Kowal

Członek Zarządu

Wójt Gminy
Baruchowo
Wójt Gminy Nowy

Członek Zarządu

09506 Soczewka

Duninów

Określenie celów statutowych Stowarzyszenia:
1. Współdziałanie na rzecz wspólnej realizacji zadań publicznych, w szczególności:
• rozwoju proekologicznej infrastruktury technicznej tzn. współuczestniczenie
w gazyfikacji gmin, wspólnej budowie systemu odbioru, gromadzenia i utylizacji
odpadów komunalnych itp. służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
• racjonalnego zagospodarowania turystycznego obrzeży jezior i terenów leśnych
• opracowanie ekspertyz i analiz w zakresie zanieczyszczenia jezior Pojezierza
Gostynińskiego oraz przeprowadzenie rekultywacji jezior nadmiernie zanieczyszczonych
• wspieranie bezpieczeństwa publicznego w okresie sezonu turystycznego na terenach
letniskowych
• wypracowanie systemu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach oraz
w ramach tzw. promocyjnego programu ochrony lasów na terenie parku krajobrazowego.
2. Wspieranie i popularyzacja lokalnego ruchu turystycznego.
3. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań gospodarczych i ekologicznych oraz wykorzystanie
i promocja produktu turystycznego.
4. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec władz.
5. Prowadzenie pełnej ewidencji obiektów turystycznych i gastronomicznych oraz podmiotów
gospodarczych działających na rzecz turystyki w poszczególnych gminach.
6. Koordynacja lokalnej bazy turystycznej oraz prowadzenie akcji promujących ruch
turystyczny.
7. Rozwój informacji turystycznej.
8. Propagowanie różnych form turystyki dla mieszkańców z terenu działania Stowarzyszenia.
9. Współudział w utrzymaniu szlaków turystycznych.
10. Współdziałanie z instytucjami, jednostkami, stowarzyszeniami zajmującymi się podobną
problematyką.
11. Wykorzystanie istniejącej bazy i przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz organizacja
imprez tego rodzaju.
12. Utrzymanie szerokich kontaktów z podmiotami polskimi i zagranicznymi w celu wymiany
doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań proekologicznych
i
proturystycznych.
13. Pozyskiwanie ze źródeł krajowych i zagranicznych funduszy finansowych na realizację
zadań.
14. Uczestnictwo w regionalnych,ogólnopolskich i międzynarodowych targach turystycznych.
15. Wspieranie rozwoju lokalnego.
16. Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej
problematyki działania Stowarzyszenia i jego członków.
17. Podejmowanie realizacji i koordynacji przedsięwzięć ekologicznych, turystycznych,
sportowych, gospodarczych i kulturalnych mających znaczeniedla całego regionu.
18. Opracowanie bezkolizyjnego kalendarza imprez turystycznych, sportowych
i kulturalnych.
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19. Wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia
i interesów jego członków.
Na podstawie ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003r.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
Sfera zadań publicznych wynikająca z Ustawy O działalności pożytku publicznego
i
o wolontariacie w zakresie w którym działa Stowarzyszenie obejmuje następujące zadania:
1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości;
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
5) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
10) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
11) promocji i organizacji wolontariatu;
12) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy
O
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym
w
podpunktach 111.
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Omówienie realizowanych w roku sprawozdawczym celów statutowych:
1. Przygotowanie Stowarzyszenia i jego członków do realizacji zadań wynikających
z członkostwa Polski w UE.


pozyskiwanie z wszelkich dostępnych źródeł (internet, prasa, udział
w seminariach, konferencjach, itp.) informacji pomocnych przy realizacji zadań
wynikających z członkostwa w UE i przekazywanie ich Członkom Stowarzyszenia.

a) Kontynuacja działań związanych z powstaniem związku celowego.
Na dzień 31.12.2004r. uchwały dotyczące utworzenia związku celowego podjęły
następujące j.s.t: Baruchowo, Łąck, gmina Gostynin, Nowy Duninów, Sanniki, Słubice,
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Szczawin Kościelny. W związku z brakiem uchwał wszystkich Członków
Stowarzyszenia  nie podjęto działań związanych z rejestracją związku.
2. Organizacja „Międzynarodowego integracyjnego pleneru artystycznego połączonego
z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej”.
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego zorganizowało
„3. Międzynarodowy integracyjny plener artystyczny połączony z warsztatami
plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej” w terminie od 30.06.2004r. do 10.07.2004r.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków pozyskanych od sponsorów i darczyńców.
W plenerze wzięła udział 60 osobowa grupa młodzieży w tym 30 osób z zagranicy oraz
20stu artystów profesjonalnych. W dniu 9 lipca w Łącku odbył się uroczysty wernisaż
prac powstałych na plenerze z udziałem zaproszonych gości. Wystawa prac artystów
profesjonalnych połączona z reportażem fotograficznym z pleneru
i
warsztatów odbyła się również w Płocku w Domu Darmstadt w dniach od 20.07 do
04.08.2004r. oraz w Towarzystwie Naukowym Płockim w dniach od 06.08. do
30.09.2004r.
Aukcja prac artystów profesjonalnych powstałych podczas pleneru odbyła się
9 grudnia 2004r. w Warszawie w Hotelu Sofitel Victoria. Dochód z aukcji przeznaczony
został na fundusz stypendialny dla młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w
krajach swojego zamieszkania.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia wydano folder i album poplenerowy ”Widzieć
Więcej” przedstawiające dorobek artystów i młodzieży uczestniczących
w
zadaniu.
3. ”Zielony pakiet”  przeprowadzenie szkolenia oraz bezpłatne rozdanie pomocy
dydaktycznych w zakresie edukacji ekologicznej dla nauczycieli gimnazjów.
Stowarzyszenie pozyskało 30 sztuk tzw. „Zielonych Pakietów” z Regionalnego
Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią dla szkół gimnazjalnych
leżących na obszarze swojego działania. Zielony Pakiet ma na celu szerzenie wśród
młodzieży wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju w
trosce o piękno i stan środowiska naturalnego. W dniu 24 marca 2004r. zostały
przeprowadzone warsztaty dotyczące wdrożenia Zielonych Pakietów w szkołach
gimnazjalnych.
4. Przygotowanie bazy turystycznej regionu do funkcjonowania wg standardów UE
w dziedzinie ochrony środowiska:
a) Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
 przedstawienie propozycji współpracy w zakresie zbiórki odpadów przez
Prezesa Zarządu SITA PGK Sp. z o.o.
 zorganizowanie spotkania (24.03.2004r.) z pracownikami urzędów miast
i gmin należących do Stowarzyszenia, mającego na celu zapoznanie
z
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oczekiwaniami Starostw Powiatowych z Płocka, Gostynina, Włocławka
i Sochaczewa w stosunku do Gminnych Programów Ochrony Środowiska
i Planów Gospodarki Odpadami oraz omówienie schematu, według którego
powinien powstać przedmiotowy dokument.
złożenie wniosku wstępnego do WFOŚiGW na zadania realizowane w 2005r. z
zakresu edukacji ekologicznej oraz praktyczne działania związane
z
selektywną zbiórką odpadów na terenie Stowarzyszenia (pojemniki do
selektywnej zbiórki, materiały edukacyjne).

b) Nawiązanie współpracy z Organizacją Odzysku REBA SA utworzoną przez
największych producentów i importerów baterii w ogólnokrajowy program zbiórki
zużytych baterii.
c) Promowanie działań zmierzających do produkcji energii ze źródeł odnawialnych
(kolektory słoneczne, biomasa).
SGTPG członkiem zwyczajnym Polskiej Izby Biomasy.
d) Kontynuacja działań związanych z gospodarką wodno ściekową.
Stowarzyszenie zaangażowało się w proces aktualizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych:
 w dniu 21 czerwca w siedzibie SGTPG odbyło się spotkanie poświęcone
możliwościom wspólnej realizacji zadań i pozyskania środków z funduszy
strukturalnych w zakresie uporządkowania gospodarki kanalizacyjnej na terenie
kilku gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, zgodnie z Kompleksowym
Programem Ochrony Środowiska;
 w dniu 23 czerwca 2004 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego i SGTPG, na którym sporządzono protokoły dotyczące
programu oczyszczania ścieków komunalnych gminy Gostynin i Łąck.
5. Kampania ”Turystyki weekendowej”  przygotowanie materiałów promocyjnych
regionu w zakresie walorów turystycznych, dziedzictwa kulturowego, organizowanych
imprez kulturalnych i sportowych. Udział w targach turystyki
i wypoczynku.
 udział w Międzynarodowych Targach Turystyki i Wypoczynku „Lato 2004”,
kwiecień 2004r., Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie;
 przygotowanie folderów promocyjnych dla Miast i Gmin należących do SGTPG
informujących o walorach turystycznokrajobrazowych, śladach dziedzictwa
kulturowego oraz o ważnych imprezach kulturalnych i sportoworekreacyjnych.
 umieszczenie na stronie wypoczynku weekendowego (www.wturystyka.pl).
informacji o Miastach i Gminach należących do Stowarzyszenia. (stworzenie
aktualizowanej na bieżąco bazy informacyjnej dla turystów z kraju i zagranicy);
 pełnienie funkcji lokalnego punktu „informacji turystycznej” przez Stowarzyszenie.
6. Przygotowanie kompleksowego programu budowy ścieżek turystycznych rowerowych
na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego –
pozyskanie dotacji.
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W wyniku realizacji zadania:
 sporządzono wytyczne i wnioski do planowania, projektowania i budowy
infrastruktury rowerowej;
 opracowano koncepcję sieci tras rowerowych o łącznej długości 1057 km;
 wykonano oznakowanie turystycznego szlaku rowerowego o zasięgu
międzynarodowym i ponadregionalnym o łącznej długości 150 km koloru zielonego
stanowiącego kontynuację szlaku Eurovelo R2 i VeloMazowia biegnącego od
Włocławka do Bud Starych (gm. Iłów);
 wydano mapkę o wyznakowanym szlaku turystycznym rowerowym, zawierającą
również informator o miejscowościach przez które przebiega szlak
(z
uwzględnieniem zabytków i bazy agroturystycznej).
7. Współudział w organizacji „II Regat Żeglarskich o Puchar Marszałka Województwa
Mazowieckiego, IV Powiatowych Regat Żeglarskich o Puchar Starosty Płockiego
i IX Regat Żeglarskich o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów”.
8. Zmiana statutu Stowarzyszenia w celu uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego.
Po wprowadzeniu zmian w Statucie i uchwaleniu tekstu jednolitego Stowarzyszenie
złożyło do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o przyznanie statusu Organizacji Pożytku
Publicznego. Postanowieniem KRS z dnia 03 września 2004r. SGTPG otrzymało status
OPP.
9. Ustalenie i aktualizacja zasad rachunkowości obowiązujących w Stowarzyszeniu.
10. Wspieranie merytoryczne i organizacyjne lokalnych organizacji i nieformalnych grup
społecznych podejmujących inicjatywy na rzecz rozwoju regionu w sektorze turystyki.






przesyłanie informacji o aktualnie ogłoszonych konkursach dotyczących
pozyskiwania środków finansowych (lokalne organizacje, instytucje oświatowe
i kulturalne, urzędy miast/gmin);
pomoc przy sporządzaniu wniosków o pozyskanie środków finansowych na
realizację zadań z zewnątrz (lokalne organizacje, instytucje oświatowe i kulturalne,
urzędy miast/gmin);
pomoc w utworzeniu StowarzyszeniaKwaterodawców Pojezierza Gostynińskiego.

11. Udział w pracach Partnerstwa na rzecz Ziemi Płockiej.
Partnerstwo na rzecz Ziemi Płockiej powołane zostało przez 32 instytucje
i
organizacje z terenu powiatu płockiego. Jego celem strategicznym jest działanie na rzecz
tworzenia warunków dla współpracy lokalnych środowisk z organizacjami
i
jednostkami działającymi na szczeblu regionu.
Stowarzyszenie we wrześniu 2004r zostało laureatem konkursu pn. „Sami Sobie”.
Celem projektu było przygotowanie i druk folderów informacyjnych o Miastach
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i Gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia w ramach kampanii „Turystyki
weekendowej”, mających na celu rozwój turystyki a tym samym i regionu.
12. Pozyskiwanie ze źródeł krajowych i zagranicznych środków na realizację przedsięwzięć
statutowych: przygotowywanie wniosków i udział w konkursach o dotacje.

Opis głównych zdarzeń w działalności stowarzyszenia, które miały skutki finansowe:
 uregulowanie 50 % należności za opracowanie pn. „Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin
wchodzących w skład Stowarzyszenia” w związku z negatywną decyzją w sprawie
dofinansowania przez WFOŚiGW;
 realizacja zadania pn. „3. Międzynarodowy integracyjny plener artystyczny połączony z
warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej” oraz wydanie publikacji
poplenerowych ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych;
 realizacja zadania pn. „Wytyczenie i oznakowanie turystycznych szlaków rowerowych
o zasięgu międzynarodowym i ponadregionalnym na terenie SGTPG” oraz opracowanie
Kompleksowego Programu Budowy Tras Rowerowych na terenie SGTPG ze środków
pozyskanych z dotacji;
 wydanie informatora o wyznakowanych turystycznych szlakach rowerowych
w efekcie pozyskania dotacji;
 wydanie folderów promujących walory turystycznokrajobrazowe miast/gmin
należących do Stowarzyszenia;
 współorganizacja „II Regat Żeglarskich o Puchar Marszałka Województwa
Mazowieckiego, IV Powiatowych Regat Żeglarskich o Puchar Starosty Płockiego i IX
Regat Żeglarskich o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów”;
 otrzymanie nagrody w konkursie Mazowiecki Lider Ekologii.
III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Nie dotyczy.
IV. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia –stanowią załącznik do sprawozdania (6 uchwał).
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a) Uchwała Nr 1/2004 Zarządu SGTPG z dn. 01 marca 2004r. w sprawie uregulowania
należności za „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i
paliwa gazowe dla miast i gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia”.
b) Uchwała Nr 2/2004 Zarządu SGTPG z dn. 02 sierpnia 2004r. w sprawie akceptacji
przystąpienia Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego do
Partnerstwa na rzecz Rozwoju w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
oraz wypełnienia przesłanek wymaganych do aplikowania w Programie Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL.
c) Uchwała Nr 3/2004 Zarządu SGTPG z dn. 02 sierpnia 2004r. w sprawie akceptacji
deklaracji współpracy z Departamentalną Federacją Związków PolskoFrancuskich.
d) Uchwała Nr 4/2004 Zarządu SGTPG z dn. 11 października 2004r. w sprawie
przystąpienia do Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA.
e) Uchwała Nr 5/2004 Zarządu SGTPG z dn. 11 października 2004r. w sprawie
przygotowania dokumentacji programowej i formalnoprawnej dla wypełnienia
przesłanek wymaganych do aplikowania w Pilotażowym Programie LEADER +.
f) Uchwała Nr 6/2004 Zarządu SGTPG z dn. 11 października 2004r. w sprawie
upoważnienia Pani Magdaleny Kozłowskiej – Dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – do podpisania umowy dotacji
w
wysokości 10 tys. zł. otrzymanej w konkursie „MAZOWIECKI LIDER EKOLOGI”
ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
V. Informacje 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 stowarzyszenie
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.
Wysokość uzyskanych przychodów w roku sprawozdawczym, z wyodrębnieniem ich źródeł (wg rachunku wyników i ewidencji
analitycznej).

Ogółem przychody z działalności statutowej
w tym wg źródeł, z tytułu:
a) spadku
b) zapisu
c) darowizny
d) środków pochodzących ze źródeł publicznych
z tego
 z budżetu państwa
 z budżetu gminy
e) odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów
statutowych
f) pozostałe
8

341.701,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
70.000,00 zł
206.125,00 zł
60.000,00 zł
146.125,00 zł
53.975,00 zł

(w przypadku znacznych kwot omówić tę pozycję)
Prowadzenie działalności gospodarczej:
 przychody z działalności gospodarczej
 wynik finansowy na tej działalności (zysk, strata)
 procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

11.601,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0%

VI. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) koszty realizacji celów statutowych

264.778,00 zł

b) koszty ogólnoadministracyjne

121.124,00 zł

c) działalność gospodarczą

0,00 zł

d) pozostałe koszty

0,00 zł

VII. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu:
w tym:
 Dyrektor Biura
 podinspektor ds. ekorozwoju i administracji
 główny księgowy
 podinspektor ds. administracyjnoksięgowych
 pracownik gospodarczy

5 osób

Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu w działalności gospodarczej:
0 osób
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
Wynagrodzenia ogółem
w tym:
z działalności statutowej
71.494,00 zł
z tego:
 wynagrodzenia podstawowe
 nagrody

71.494,00 zł

66.210,00 zł
5.284,00 zł
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 premie
 inne
z działalności gospodarczej

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie
członkom zarządu i innym organom stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia:
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia łącznie
w tym:
wypłacone członkom Zarządu
z tego:
 wynagrodzenia podstawowe
 nagrody
 premie
0,00 zł
 inne
wypłacone osobą kierującym działalnością gospodarczą
z tego:
 wynagrodzenia podstawowe
0,00 zł
 nagrody
0,00 zł
 premie
0,00 zł
 inne
0,00 zł

2.760,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Wynagrodzenia wypłacane z umów zlecenia:

0,00 zł

e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:
Udzielane przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne ogółem
w tym:
Pożyczkobiorca
Kwota
Warunki przyznania
(nazwisko i imię)
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0,00 zł
Podstawy statutowe
udzielania





f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Kwoty ulokowanych wolnych środków pieniężnych w bankach:
Nazwa banku
Kwota





Lokata
w okresie od  do



g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Wartość nabytych obligacji, udziałów, akcji:
 rodzaj i kwota nabytych obligacji
 wielkość objętych udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego nazwa spółki

w

0,00 zł
0,00 zł

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
 nabyte nieruchomości
 przeznaczenie nabytych nieruchomości
 wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości



0,00 zł

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
Wartość nabytych pozostałych środków trwałych
w roku sprawozdawczym
zł

0,00

j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych.
Ogólna wartość:
 aktywów (wg bilansu rocznego)
zł
 zobowiązań (wg bilansu rocznego)
zł

41.489,00
21.600,00
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VIII. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności.

a) usługi
b) państwowe zadania zlecone
c) zamówienia publiczne

przychody




koszty




wynik finansowy




IX. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu
ciążących zobowiązań podatkowych
Stan zobowiązań podatkowych na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
ogółem
0,00 zł
w tym wg rodzajów podatków
......
......
Informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Rodzaje płaconych podatków i nazwy składanych
deklaracji podatkowych;
 Deklaracja CIT 8;
 podatek dochodowy PIT  4
X. Informacja o przeprowadzonych w Stowarzyszeniu kontrolach w roku sprawozdawczym (jej
wyniki).
1)

2)

W dniu 30.12.2004r. została przeprowadzona kontrola wewnętrzna gospodarki finansowej Stowarzyszenia przez Dyrektora Biura
mająca na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W wyniku
kontroli stwierdzono prawidłowe wykonanie zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W dniu 28.02.2005r. została przeprowadzona kontrola wewnętrzna działalności Stowarzyszenia w tym kontrola gospodarki
finansowej za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. W wyniku kontroli stwierdzono,
że gospodarka finansami Stowarzyszenia była prowadzona racjonalnie
a poniesione wydatki celowe są zgodne z założeniami
budżetu na 2004r.

Data sporządzenia:
Łąck, dnia 30 marca 2005r.
Sporządziła:..................................................

Podpisy Członków Zarządu:
Zbigniew Białecki .............................................. Jan Kazimierz Krzewicki.............................................
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Maria Fudała....................................................... Włodzimierz Śniecikowski..........................................
Krzysztof Mieczysław Jadczak...........................Marek Franciszek Szubski.............................................
Stanisław Bernard Sadowski...............................Mirosław Jan Krysiak...................................................
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