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I. Nazwa, siedziba , adres  i dane o organizacji: 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DĘBNO  
37-305 Dębno 200 

1. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 
samodzielne sprawozdania finansowe, jak teŜ nie sporządzających takich sprawozdań). 

Stowarzyszenie posiada jednostkę lokalną – NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM  
W DĘBNIE z siedzibą 37-305 Dębno 200A- sporządzającą samodzielnie sprawozdania 
finansowe. 

2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 

9133Z–Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 
niesklasyfikowana. 

3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego 
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny  
w systemie REGON. 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
data wpisu w KRS: 22.08.2006r. 
nr KRS: 0000262290 
REGON: 180157733 

4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja). 

Kazimierz Krawiec – Prezes Zarządu, 
Lesław Błądek – Wiceprezes Zarządu, 
Irena Jaworowska – Wiceprezes Zarządu 
Monika Kojder – Skarbnik, 
Regina Krzaczkowska – Sekretarz Stowarzyszenia, 
Kazimiera Jarosiewicz – Członek Zarządu, 
Irena Wilk – Członek Zarządu 

5. Określenie celów statutowych organizacji. 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. wspieranie wszechstronnego i zrównowaŜonego rozwoju społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Dębno, 
2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu 

społecznemu, 
3. wspieraniu demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego 

w środowisku lokalnym. 
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 II.    Zasady, zakres i formy działalności statutowej Stowarzyszenia 
 
1. Sprawy organizacyjne 

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz  
z zachowaniem obowiązujących przepisów na  terytorium innych państw. Działalność 
Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków. Do realizacji zadań 
związanych z programami ,,Dębno równa do najlepszych” i ,,Z przyrodą na Ty”  zatrudniało 
3 osoby na umowy i umowy o dzieło. W okresie 1.01.2008r.-31.12.2008r. odbyło się  
15 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia na których podjęto 8 uchwał. (kopie uchwał  
w załączeniu ). Z posiedzeń Zarządu sporządzone są protokoły zawierające: 
program zebrania, listy obecności, przebieg dyskusji, podjęte uchwały. 

Stowarzyszenie nie przewiduje zagroŜenia kontynuacji prowadzonej działalności przez 
okres najbliŜszych 12 miesięcy. 

 
2.Realizacja celów statutowych 

W 2008 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe Stowarzyszenia 
poprzez: 
- prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół, 
- organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci i młodzieŜy, 
- ochronę przyrody i krajobrazu, 
- upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 
- tworzenie lokalnych systemów stypendialnych, 
- działalność kulturowa na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej toŜsamości, tradycji, 
obyczajów , dóbr i zabytków kultury. 
 

W okresie od 01.08.2008r. – do 31.12.2008r.Stowarzyszenie realizowało projekt  
,,Od maluczkich do sędziwych”  w ramach ogólnopolskiego programu ,, Działaj lokalnie 
VI”. Program ten jest dotowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,  
a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  przy współudziale LeŜajskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju. 
Koszt całkowity finansowy programu zamknął się kwotą  46.460,24zł.                                           
w tym dotacja z P.A.F.W.                                5.250,00zł                                              
wkład finansowy własny                                                            26.253,24zł.                                                                        
pozyskany wkład niefinansowy                      14.957,00zł.                                             
W ramach projektu: 
- zagospodarowaliśmy działkę o pow.14 arów uŜyczoną przez Gminę LeŜajsk                                   
- wybudowaliśmy park rekreacyjno-sportowy składający się z placu zabaw i skateparku                                                             
- zorganizowaliśmy wspólną Wigili ę, oraz Jasełka dla starszych i samotnych                                                                                     
- młodzieŜ Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie w ramach projektu przygotowała  
i przedstawiła Jasełka BoŜonarodzeniowe podczas Dnia Seniora w Dębnie i w Parafii 
Chrystusa Króla w Jarosławiu. 

Bardzo cennej pomocy przy realizacji projektu udzielili nam następujący darczyńcy: 
Grupa śywiec S.A., Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, EL- CHEM  Nowa Sarzyna,  
WOD- REM Nowa Sarzyna, SAVPOL Gliwice, Kółko Rolnicze w Dębnie, OSP w Dębnie, 
Rada Sołecka, darczyńcy prywatni. Na zakończenie projektu wykonaliśmy 200szt. Folderów 
podsumowujących. Opowiadanie mówiące o realizacji projektu zostało wyróŜnione przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce nagrodą pienięŜną w ogólnopolskim konkursie  
pt ,,OPOWIEDZ”. 
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Projekt ,, Z Przyrodą Na TY” 
Realizacja zadania publicznego była moŜliwa dzięki dofinansowaniu w ramach 

rządowego programu ,, Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013” przez 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, działające w imieniu Wojewody Podkarpackiego trwała 
od 06.10.2008 do 31.12.2008r. 
Koszt całkowity programu zamknął się kwotą                   7.138,32zł                                                       
w tym dotacja z Kuratorium Oświaty                                 3.430,00zł                                      
wkład finansowy własny                                                   2.206,32zł                                               
wkład niefinansowy                                                                                                     1.502,00zł 
W ramach projektu stworzono dwie grupy młodzieŜy o sprecyzowanych zainteresowaniach 
tematycznych: 
 - grupę uczestniczącą w zajęciach przyrodniczych, 
 - grupę akwarystyczną badająca florę i faunę rzeki San i Wisłok. 

 
Podczas zajęć pozalekcyjnych młodzieŜ miała moŜliwość rozwijania swoich 

zainteresowań, pasji i wzbogacania wiedzy na temat otaczającej przyrody i lokalnego 
środowiska, tematem przewodnim były rzeki Wisłok i San. Z zajęć pozaszkolnych bardzo 
szerokim echem odbił się wyjazd młodzieŜy do prastarego Krakowa gdzie młodzieŜ zetknęła 
się z zabytkami dawnej stolicy Polski i zwiedziła muzeum przyrodnicze – oceanarium. 
Trwałym elementami projektu, które pozostały w szkole to ponad 400 l akwarium 
zaprojektowane przez uczniów gimnazjum i ogródek skalny wykonany przez młodzieŜ 
szkolną. Zajęcia w modułach tematycznych uzmysłowiły dzieciom, Ŝe nauka nie musi być 
nudna i trudna, moŜna połączyć zabawę, pracę, konkursy i zdobywanie wiedzy w jedno, co 
słuŜyć ma podnoszeniu i wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieŜy wiejskiej. Projekt był 
bardzo waŜnym elementem edukacyjnym dla naszej młodzieŜy. 
 
Projekt ,,AKTYWNE D ĘBNO” 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.06.2008r.- 
31.12.2008r. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
 Projekt realizowany był w partnerstwie – Liderem projektu było Podkarpackie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, a Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno pełniło rolę 
Partnera. BudŜet projektu 50 000 zł, wkład własny nie był wymagany. Wniosek  
o dofinansowanie złoŜył i projekt rozliczył Lider projektu, a wszystkie działania związane  
z realizacją projektu odbywały się w miejscowości Dębno. W ramach projektu zrealizowano  
4 moduły szkoleniowe: 
- zajęcia z judo, 
- język angielski dla najmłodszych, 
- warsztaty filmowe dla gimnazjalistów, 
- warsztaty aktywizacyjne. 

Efekty mierzalne projektu to: powstanie mini sekcji judo, stworzenie grupy młodych 
anglistów w wieku 4 - 7 lat, którzy po zakończeniu projektu kontynuują naukę poprzez 
kolejny projekt, zapoznanie młodzieŜy z techniką robienia zdjęć i zasadami powstawania 
filmu (powstał film o Dębnie), oraz pobudzenie aktywności duŜej grupy społeczeństwa 
poprzez warsztaty aktywizacyjne.  
 
Program Dziedzictwo Kulturowe  
Priorytet 6 ,,Ochrona zabytkowych cmentarzy” 
Zadanie ,,Konserwacja 15 pomników nagrobnych , oraz pracy przy zieleni i alei na 
cmentarzu greko-katolickim w Dębnie” 
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Stowarzyszenie brało czynny udział w pracach wykonywanych w ramach w/w zadania, 

a dodatkowo zgodnie z uchwała Zarządu przekazała darowiznę pienięŜną w kwocie  
3 000 zł na realizację zadania. 
 
3. Fundusz stypendialny ,,Wspieramy dębniańskie talenty” 
 

Zarząd Stowarzyszenia uchwałą nr 25/2007 z 3.12.2007r. utworzył fundusz 
stypendialny pod nazwą ,, WSPIERAMY DĘBNIAŃSKIE TALENTY”, który funkcjonował  
od 1.01.2008r- 31.12.2008r. Beneficjentami funduszu byli uczniowie Niepublicznego 
Gimnazjum w Dębnie, a efektem końcowym było wypłacenie stypendium 7 gimnazjalistom 
w kwocie 3500 złotych. Na fundusz stypendialny wpłynęły : 

- darowizny osób fizycznych  w kwocie 3 500 zł 
- darowizny osób prawnych w kwocie  1 300 zł 
Wypłacono kwotę 3.500zł, pozostało na koncie funduszu 1.300,00 zł.  

Zarząd Stowarzyszenia uchwałą z dnia 8.11.2008r. zakończył funkcjonowanie funduszu 
stypendialnego ,,Wspieramy dębniańskie talenty” z dniem 31.12.2008r. Utworzył z dniem 
01.01.2009r. fundusz stypendialny o nazwie ,,Wspieramy dębniańskie talenty-śladami 
naszych absolwentów”. Środki niewykorzystane, pozostałe na koncie funduszu ,,Wspieramy 
dębniańskie talenty” przekazano na fundusz ,,Wspieramy dębniańskie talenty-śladami 
naszych absolwentów”. 
1.Celem funduszu jest gromadzenie i zabezpieczenie środków pienięŜnych, przeznaczonych 
na wypłacanie stypendiów dla uczniów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie i uczniów 
szkół ponadgimnzjalnych będących absolwentami N.G. w Dębnie osiągających wysokie 
wyniki w nauce, zachowaniu i sporcie. 
2.Podstawową formą pomocy są stypendia, nagrody za naukę, wyniki w olimpiadach, 
konkursach przedmiotowych, tematycznych i zawodach sportowych. 
3.Pieniądze na fundusz wpływać będą: 
a) z comiesięcznych wpłat zadeklarowanych przez radnych z miejscowości Dębno, deklaracje 
radnych są załącznikiem nr 1 do uchwały,  
b) darowizn i dotacji docelowych. 
 
4. Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie 

W ciągu roku 2008 Stowarzyszenie jako organ prowadzący dla gimnazjum 
przekazywało dotację z Urzędu Gminy LeŜajsk przeznaczoną na dofinansowanie działalności 
szkoły, przekazało część środków z własnego budŜetu z przeznaczeniem na remont, zakup 
materiałów i wyposaŜenia dla gimnazjum, monitorowało funkcjonowanie szkoły poprzez 
kontrole prowadzone przez Komisję Rewizyjną. 
 
5.Organizacja pikniku sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka 
 

1 czerwca 2008r. Stowarzyszenie było organizatorem pikniku sportowo- rekreacyjnego 
z okazji Dnia Dziecka podczas którego bawili się najmłodsi mieszkańcy naszej wioski a wraz 
z nimi całe rodziny. W programie pikniku  były zabawy, konkursy z nagrodami, pokazy 
sprzętu przeciwpoŜarowego w wykonaniu PSP w LeŜajsku, pokazy paralotniarzy z Niska, 
występy motocyklistów z klubu motorowego  , a na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.  
 
III. Informacja o prowadzonej działalno ści gospodarczej według wpisu do KRS-u 
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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IV. Informacje o przychodach 
Przychody z działalności statutowej:                              397.963,23zł 
-składki członkowskie        760,00zł 
-darowizny od osób prywatnych            22.650,00zł 
-darowizny od osób prawnych            15.567,23zł 
-dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum               345.506,00zł 
-dotacja na realizację programu  
,,Od maluczkich do sędziwych”                                       5.250,00zł 
-dotacja na realizację program 
 ,, Z przyrodą na TY”                                                         3.430,00zł 
-darowizny na fundusz stypendialny 
„Wspieramy Dębiańskie Talenty”                                     4.800,00zł  
Przychody finansowe (odsetki bankowe)                14,83zł 
Pozostałe przychody operacyjne    201,29zł 
Razem:                                                      398.179,35zł 
 
V. Informacja o poniesionych kosztach i nakładach (wydatkach) na środki trwałe (plac 
zabaw i skatepark): 
1) Realizację celów statutowych: 
-prowadzenie szkoły dotacja                                                                  345.506,00zł 
(dofinansowanie remontu i wyposaŜenia szkoły) 
-realizacja programu ,,Od maluczkich do sędziwych”  
z wyłączeniem nakładów na środki trwałe                                                9.469,43zł 
-realizacja programu ,,Z Przyrodą na Ty”-                                                5.636,32zł 
2) Wypłacone stypendia „Wspieramy Dębiańskie Talenty”                     3.500,00zł 
3) Darowizna na ,,Konserwacja 15 pomników nagrobnych , oraz pracy przy zieleni i alei na 
cmentarzu greko-katolickim w Dębnie”                                                    3.000,00zł 
 
Koszty działalności statutowej                                                             367.111,75zł 
4) Koszty administracyjne                                                                        12.727,81zł 
Koszty działalności RAZEM                                                               379.839,56zł 
 
Koszty realizacji programu ,,Od maluczkich do sędziwych” nie zawierają nakładów na 
elementy placu zabaw i skateparku, które zgodnie z przepisami zostały zakwalifikowane na 
środki trwałe. W kosztach administracji zawarte są koszty amortyzacji środków trwałych.  
 
VI. Stowarzyszenie nie zatrudniało etatowych pracowników. 
 
VII. Dane działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe  
           i Samorządowe. 
 
Stowarzyszenie nie otrzymało zleceń od podmiotów państwowych czy samorządowych. 
 
VIII. Informacja o rozliczeniach podatkowych i składanych deklaracjach. 

W roku 2006 Stowarzyszenie złoŜyło oświadczenie w Urzędzie Skarbowym w LeŜajsku 
o nieprowadzenie działalności gospodarczej i przeznaczeniu wszystkich dochodów na cele 
statutowe.W 2008r. złoŜono deklarację CIT – 8 za 2007r. według której zobowiązania 
podatkowe za 2007r. nie wystąpiły. 
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IX. Informacje o kontrolach. 
 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie było kontrolowane przez Urząd Skarbowy. 
 
Zarząd: 

Kazimierz Krawiec  
Lesław Błądek  
Irena Jaworowska  
Regina Krzaczkowska  
Monika Kojder  
Kazimiera Jarosiewicz  
Irena Wilk                   

 
 
    …………………………………………………….      ……………………………………………………. 
                Dębno  18.03.2009r.                                                            Zarząd Stowarzyszenia 


