Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa
WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa
ZA 2007 ROK.
ZAKRES
DZIAŁALNOŚCI
WRAZ
REALIZOWANEGO CELU STATUTOWEGO

Z

WYSZCZEGÓLNIENIEM

Cel 2. i 6. statutu:
Opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości na lata 2007-2014 zatwierdzonego przez Radę
Gminy
Cel 2. statutu:
Opracowanie wniosku Gminy Kęsowo na doposażenie świetlic wiejskich z programu
„DOPOSAŻENIE WIEJSKICH ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY w 2007 roku” w części dotyczącej świetlicy w Pamiętowie. Otrzymane przez
gminę dofinansowanie, z którego doposażona została świetlica, wyniosło 5000 zł.
Cel 2. statutu:
Opracowanie wniosku na place zabaw dla dzieci złożonego przez Urząd Gminy do Urzędu
Marszałkowskiego w części dotyczącej Pamiętowa. Inwestycja będzie realizowana przez
Urząd Gminy w 2008 roku.
Cel 1. i 7. statutu:
Organizacja dożynek sołeckich „Rodzinny Dzień Chłopa”. Impreza plenerowa składała się ze
spływu kajakowego rzeką Kamionką dla 24 osób oraz dwóch konkursów: połowu ryb i
zbierania grzybów. W ramach festynu zorganizowane były występy gościnne ośmioosobowej
grupy teatralnej z Lubiewa, przejażdżki wozem konnym, jazda konna dla dzieci, integracyjne
zajęcia w formie konkursu dla rodzin pod opieką psychologa oraz wiele innych atrakcji,
zabaw i konkursów dla dzieci i dla dorosłych. Na imprezie swój dorobek zaprezentowali
miejscowi twórcy ekologicznej biżuterii artystycznej, rzeźb z drewna i haftowanych obrazów
oraz producenci miodu. Oprawa kulinarna składała się z pieczonego prosiaka, kiełbasek z
ogniska i z grilla, kilku rodzajów zup, wypieków przygotowanych przez miejscowe
gospodynie, chleba ze smalcem i ogórków kiszonych własnego wyrobu. Festyn zakończyła
zabawa taneczna z muzyką na żywo. Współorganizatorem festynu była Rada Sołecka,
mieszkańcy i ekipa ratowników z Kęsowa. W festynie uczestniczyło ponad 350 osób, co jak
na pierwszy festyn w sołectwie zamieszkałym przez 280 osób jest dużym osiągnięciem (także
promującym region). Impreza dofinansowana była przez Lokalną Grupę Działania „Bory
Tucholskie” kwotą 1500 złotych, wykorzystane zostały też (zgodnie z poszczególnymi
celami) części dotacji z innych programów (dożywianie dzieci, wspieranie rodziny). Poza tym
uzyskane zostało wsparcie rzeczowe i finansowe od sponsorów (na pokrycie części
muzycznej).

Cel 1. i 5. statutu:
Organizacja trzech wycieczek autobusowych dla dzieci: wycieczka nad morze do Kołobrzegu,
wycieczka do Aquaparku w Chojnicach, wycieczka na leśną ścieżkę edukacyjną do
Woziwody, z programu ROPS w Toruniu ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I
MŁODZIEŻY Z UBOGICH RODZIN PODCZAS WAKACJI LETNICH" za kwotę 2300
złotych. Z powodu bardzo skromnego dofinansowania (planowane było ponad 5000 zł)
wycieczki prowadzone były przez wolontariuszy, co spowodowało znaczne trudności
organizacyjne. Pomimo tego udało się zorganizować program w pełnym planowanym
zakresie. Dotacja pozyskana była poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa, które
też zajmowało się rozliczeniem finansowym programu.
Cel 1., 3., 6. i 7. statutu:
Organizacja turnieju kręglarskiego „W kulki z władzą” z programu Urzędu
Marszałkowskiego „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkomanii i uzależnień - II edycja” pod patronatem Wójta Gminy Kęsowo,
Starosty Powiatowego i Tygodnika Tucholskiego. Turniej planowany był pierwotnie jako
niewielka impreza integracyjna, na skutek dużego zainteresowania jego zasięg został znacznie
zwiększony. Wystąpiły w nim reprezentacje 4 sołectw, urzędu gminy, starostwa i prasy.
Relacje z konkursu umieściła też radiowa rozgłośnia regionalna o zasięgu wojewódzkim (radio
PIK). Skromny w porównaniu z planowanym (5600 zł) budżet w wysokości 2000 zł
spowodował rezygnację z wielu planowanych dodatkowych atrakcji, nie wpłynął jednak na
doskonałą atmosferę zabawy, wspólnej dla mieszkańców regionu, przedstawicieli władz
samorządowych i prasy. W całej imprezie (treningi, eliminacje i turniej) wzięło udział ponad
100 osób, co znacznie przekroczyło przewidywania. Szczególnie pozytywnie ocenić należy
chęć uczestnictwa w następnej edycji wyrażoną przez wielu uczestników imprezy. Dotacja
pozyskana była poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa, które zajmowało się
rozliczeniem finansowym programu.
Cel 1., 5., 8. statutu:
Organizacja programu pomocy rodzinie „RODZINA NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ”, w
ramach którego odbył się rodzinny konkurs plastyczny, rodzinna przejażdżka wozem
konnym, piknik rodzinny oraz przeprowadzone zostały gry i zabawy integracyjne dla
wszystkich pokoleń. Zajęcia odbywały się pod opieką wykwalifikowanego psychologa.
Dotacja w wysokości 2500 zł pozyskana była poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Kęsowa, które zajmowało się rozliczeniem finansowym programu.
Cel 1., 5., 8. statutu:
Organizacja DOŻYWIANIA DZIECI I MŁODZIEŻY. Dotacja w wysokości 3000 zł
pozyskana była poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa, które zajmowało się
rozliczeniem finansowym programu.
Cel 1. i 2. statutu:
Realizacja programu stażowego dla dzieci „Mikołajkowe szaleństwa w śnieżnej Krajnie”
dofinansowanego w wysokości 450 zł z Funduszu Inicjatyw Społecznych. W ramach
realizacji programu stażystka-wolontariuszka zorganizowała zabawę Mikołajkową dla dzieci
oraz zorganizowany został przejazd wozem konnym.
Cel 1., 2. i 6. statutu:

Pomoc w przygotowaniu wniosku na program „Make a connection” dla nieformalnej grupy
10 miejscowych dziewcząt oraz użyczenie konta do realizacji programu. Program uzyskał
dotację w wysokości 4500 zł i będzie realizowany w terminie marzec-wrzesień 2008.
Cel 4. statutu:
Pozyskiwanie środków na programy zakończone powodzeniem zaowocowało uprzednio
przedstawionymi osiągnięciami. Oprócz tego składane były wnioski nieuwieńczone
pozyskaniem dotacji na: rozwój turystki (platforma widokowa, najwyższy punkt w powiecie),
rozwój organizacji (remont świetlicy, kącik internetowy, szkolenia członków organizacji),
rozwój świetlicy wiejskiej (remont ogrzewania, Internet, opieka nad dziećmi), rozwój
zdolności plastycznych dzieci (plenery malarskie), zachowanie elementów dziedzictwa
kulturowego (remont krzyża) oraz inne. W roku 2007 koszty związane z pozyskiwaniem
środków na działalność były minimalne dzięki pomocy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Kęsowa, na którą w takim wymiarze nie możemy w przyszłości liczyć.
3. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

Lp.

Źródła przychodów

Kwota w zł

1.

Organizacje pozarządowe (na program stażowy)

450,00

2.

Składki członkowskie

140,00

RAZEM:

590,00

4. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Lp.
1.
2.
3.

Rodzaje kosztów
Realizacja celów statutowych (program staży)
Koszty administracyjne
a/ obsługa konta bankowego
b/ opłaty pocztowe
c/ wyciąg z KRS
Druk, telefon, materiały biurowe, podróże, inne

RAZEM:

Kwota w zł
450,00
127,05
42,00
55,05
30,00
Wkład własny członków nie
był refundowany

577,05

4.1. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło

Lp.
1.

Rodzaj wynagrodzeń
Umowy o dzieło

90,00

RAZEM:
5. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Składane deklaracje:

Kwota w zł

-

PIT-4R
PIT-11

90,00

