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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 też 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). 

W trakcie roku obrachunkowego doszło do zmian w Zarządzie Stowarzyszenia:                          
w okresie 01.05.2009r. –do 30.05.2009r. Zarząd działał w następującym składzie.:   

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

w okresie 30.05.2009r. – do 31.12.2009r. Zarząd działał i kontynuuje działalność  w 
2010r. w następującym składzie.:   

Kazimierz Krawiec – Prezes  
Zenon  Stelmarczyk – Wiceprezes  
Monika Kojder – Skarbnik, 
Regina Krzaczkowska – Sekretarz  
Irena Wilk – Członek  
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5. Określenie celów statutowych organizacji. 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 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. 
 
 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 projektem ,,Dębno równa do najlepszych” w ramach 
Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki  i  projektem ,, Od maluczkich do sędziwych c.d.n.”  
zatrudniało 10 osób ( lektorzy prowadzący zajęcia, osoby zarządzające projektami)  na 
umowy zlecenia i umowy o dzieło. W okresie 1.01.2009r.-31.12.200r. odbyło się 12 
posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia na których podjęto 13 uchwał (kopie uchwał w załączeniu 
Z posiedzeń Zarządu sporządzone zostały protokoły zawierające: program zebrania, przebieg 
dyskusji, podjęte uchwały. Do protokołów dołączone są  listy obecności. 

Stowarzyszenie nie przewiduje zagrożenia kontynuacji prowadzonej działalności przez 
okres najbliższych 12 miesięcy. 

 
2.Realizacja celów statutowych 
 
W 2009 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe Stowarzyszenia poprzez: 
- prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych ( Niepubliczne Gimnazjum w 
Dębnie )  
- wspieranie innych szkół (Zespół Szkół w Dębnie), 
- organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci i młodzieży, 
- ochronę przyrody i krajobrazu, 
- upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 
- tworzenie lokalnych systemów stypendialnych, 
- działalność kulturowa na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, 
obyczajów , dóbr i zabytków kultury. 

W okresie od 01.07.2009r.–do 31.12.2009r. Stowarzyszenie realizowało projekt  
,,Od maluczkich do sędziwych c.d.n.” 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 Leżajskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju. 
Koszt całkowity finansowy programu zamknął się kwotą                                   30 598,58zł.                                           
w tym dotacja z P.A.F.W.                                                                                       5.250,00zł                                                                             
wkład finansowy własny                                                                                       12 873,58zł.                                                                        
pozyskany wkład niefinansowy                                                                            12 475,00zł.                                                           
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W ramach projektu: 
- Zakupiliśmy wspólnie z Gminą Leżajsk 1 element placu zabaw jakim jest 
  piaskownica z daszkiem ( za piaskownicę kwotę 4270 złotych zapłaciła gmina 
 Leżajsk, a zadaszenie do piaskownicy zakupiło Stowarzyszenie za kwotę 1342,0zł.  
- Poszerzyliśmy plac pod skatepark o 36 m2( prostokąt o wym. 2,0 mx 18,0 m) 
- Zakupiliśmy i ustawiliśmy dwa kolejne elementy skateparku służące do jazdy na 
  deskach i rolkach. 
-  Wykonano i ustawiono na placu rekreacyjno- sportowym 2 pergole drewniane   
- Zakupiono donice, dokonano nasadzeń  kwiatów, pnączy i krzewów. 
- zabezpieczono plac zabaw poprzez ustawienie 24 słupków  stalowych i wykonano 
  42 mb. barier  łańcuchowych. 
-  Odbyło się 4 spotkania ze starszymi ( seniorami) mieszkańcami Dębna w których 
    Brała udział  młodzież i dorośli ( spotkania odbyły się z okazji 15 sierpnia ,17.09, 
    11 listopada i podsumowania projektu) uczestniczyło razem około 200 osób. 
-  Odbyło się jedno spotkanie młodzieży gimnazjalnej w szkole z seniorem Panem 
   Stanisławem Jużyńcem  w którym brało udział 35 gimnazjalistów 
-  Odbyło się pięćdziesiąt godzin zajęć historycznych . 
-  Młodzież przeprowadziła 11 wywiadów poprzez które  dotarła do najstarszych 
   źródeł informacji o Dębnie  
- wydaliśmy 150 szt. zbioru wspomnień uczestników projektu pt ,, Ocalić od 
   zapomnienia” ( dostępny na stronie internetowej  Stowarzyszenia pod adresem): 
  stowdebno.pl/Program Działaj Lokalnie V i VI/Od maluczkich do sędziwych 
  c.d.n./Ocalić od zapomnienia-wspomnienia 
- wydaliśmy i rozkolportowaliśmy 150 szt .folderów promujących projekt. 
 Folder jest  dostępny na stronie Stowarzyszenia pod adresem:  
 stowdebno.pl/Program Działaj Lokalnie V i VI/Od maluczkich do sędziwych    
c.d.n./Folder promujący projekt 
-  Pozyskaliśmy 52 wolontariuszy , którzy przepracowali na placu zabaw i przy 
  projekcie historycznym  łącznie 1323 godziny 

Bardzo cennej pomocy przy realizacji projektu udzielili nam następujący darczyńcy: 
Grupa Żywiec S.A. Kółko Rolnicze w Dębnie, OSP w Dębnie, Rada Sołecka, darczyńcy 
prywatni.  
 
Projekt ,,DĘBNO RÓWNA DO NAJLEPSZYCH ” 
 
Realizowany w okresie 01.02.2009r.- 31.12.2009r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  
Działanie 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty 
Poddziałanie 9.1.2. wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 
 
 Projekt realizowany był w partnerstwie – Liderem projektu było Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Dębno , a Podkarpackie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych  pełniło rolę Partnera. 
Dotacja do projektu wyniosła 131 625,00 zł, wkład własny nie był wymagany.                                             
Wniosek o dofinansowanie złożył i projekt rozliczył Lider projektu, a wszystkie działania 
związane z realizacją projektu odbywały się w miejscowości Dębno ( poza wyjazdami w 
ramach grupy matematyczno – przyrodniczej) . 
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W ramach projektu zrealizowano moduły szkoleniowe:           
1)zajęcia językowe  : 
- język angielski dla uczniów Zespołu Szkół i Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie               
- język niemiecki dla uczniów  Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie 
- 10 dniowy obóz językowy dla 20 osobowej grupy uczniów (język angielski i  niemiecki)   
2) zajęcia matematyczno-przyrodnicze których motywem przewodnim była rzeka San  
- odbyły się 4  wyjazdy naukowo-przyrodnicze szlakiem rzeki San od źródła rzeki do ujścia                                                                   
- wybudowano w Dębnie przy rzece San punkt pomiarowy służący do poboru próbek wody 
   poddawanych badaniom laboratoryjnym 
-3) zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego 
- odbyły sie warsztaty prowadzone przez trenerów 
- młodzież klasy III Niepublicznego  Gimnazjum w Dębnie  uczestniczyła w wycieczce do 
  Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz do zakładu pracy (Grupa Żywiec SA. Browar w Leżajsku). 
 
Program Dziedzictwo Kulturowe ( Ochrona zabytków)  
 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno udzieliło  wsparcia finansowego  Parafii pw.                              
Podwyższenia  Krzyża Świętego w Dębnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Prace 
remontowo- konserwatorskie cmentarza w Dębnie 2009”  w kwocie 3000 zł (trzy tysiące zł.)  
Ponadto członkowie Stowarzyszenia pracowali społecznie przyprawach prowadzonych na 
cmentarzu ( pielęgnacja, prace porządkowe) 
Stowarzyszenie wraz Radą Parafialną i mieszkańcami Dębna sprawuje opiekę  nad zabytkową 
nekropolią koordynując wraz  z  Ks. Proboszczem tut. Parafii wszelkie prace  budowlano- 
konserwatorskie, jak również bieżące prace pielęgnacyjno- porządkowe . 
 
Fundusz stypendialny  
,,Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów”” 
 
Zarząd Stowarzyszenia uchwałą  z  8.11.2008r. utworzył fundusz stypendialny pod nazwą              
,, Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów ”, następnie  uchwalił  
nowy regulamin  przyznawania stypendiów.                                                                                         
Kolejna zmiana w regulaminie podjęta została uchwałą nr 8/2009 z  dnia 26.06.2009r. 
1.Celem funduszu jest gromadzenie i zabezpieczenie środków pieniężnych, przeznaczonych 
na wypłacanie stypendiów dla uczniów  Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie , uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych będących absolwentami N.G. w Dębnie , oraz absolwentów klas 
szóstych szkoły podstawowej deklarujących kontynuację nauki w N.G. w Dębnie, 
osiągających wysokie wyniki  w nauce, zachowaniu ,sporcie ,w dziedzinie kultury i sztuki . 
2. Pieniądze na fundusz wpływać będą :                                                                                                     
a) z miesięcznych wpłat zadeklarowanych przez: 
- radnego Powiatu Leżajskiego Antoniego Charki w kwocie 250 zł/miesiąc-zał.nr1do uchwały  
- radnego Gminy Leżajsk Kazimierza Krawca w kwocie  250 zł./miesiąc- zał. nr2 do  uchwały 
b) darowizn i dotacji celowych 
c) darowizn  przekazanych z 1% podatku dochodowego  od osób fizycznych 
Fundusz działa  do dnia dzisiejszego. Beneficjentami funduszu są uczniowie Niepublicznego 
Gimnazjum w Dębnie, absolwenci klas szóstych szkół podstawowych deklarujących dalszą 
naukę w  Niepublicznym  Gimnazjum., oraz absolwenci naszej szkoły uczący sie w szkołach 
średnich .                                                                                                                                          
W roku 2008wypłaciliśmy stypendium 16 gimnazjalistom na ogólną kwotę  8 800 złotych.  
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Fundusz stypendialny pn ,,Stypendium  2009” 
 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  Dębno otrzymało darowiznę kwocie 4 000,00 złotych  z 
Funduszu Lokalnego Powiatu Leżajskiego z przeznaczeniem na wypłaty stypendium w 
ramach  funduszu pn ,, Stypendium 2009” 
Stowarzyszenie wypłaciło w okresie wrzesień – grudzień 2009r. stypendium 8 gimnazjalistom 
w  kwocie 4 x 125,00= 500,00 złotych. 
Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie   

 
W okresie 1.01.2009r.- 30.06.2009r. Stowarzyszenie jako organ prowadzący dla 

gimnazjum otrzymywało dotację z Urzędu Gminy Leżajsk przeznaczoną na finansowanie 
działalności szkoły, którą  przekazywało na konto gimnazjum w wysokości:    248 878,00 zł.                                                                   
Jako organ prowadzący Gimnazjum Stowarzyszenie dofinansowało : 
- zakup nagród dla gimnazjalistów  na zakończenie roku szkolnego                        690,19 zł. 
- zakup podręczników dla uczniów klasy pierwszej                                               2 688,16 zł. 
-  dowóz dzieci  z poza miejscowości Dębno do Gimnazjum w Dębnie                6 480,30 zł.                                                                  
Stowarzyszenie nadzoruje działalność szkoły poprzez kontrole prowadzone przez Komisję 
Rewizyjną. 
 
5.Organizacja pikniku sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka 
 

7 czerwca 2009r. 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 przeciwpożarowego w wykonaniu PSP w Leżajsku, pokazy paralotniarzy z Niska, 
występy motocyklistów z klubu motorowego, a na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.  
Z dochodów własnych Stowarzyszenie dofinansowało : 
- zakup artykułów żywnościowych                                                                            781,84 zł.  
- zakup nagród i upominków dla uczestników pikniku                                              830,45 zł. 
 Razem:                                                                                                                    1 612,29 zł. 
 
6.Przychody Stowarzyszenia z 1% podatku od osób fizycznych, oraz wydatki nimi 
   pokryte. 
 W 2009r. Stowarzyszenie jako  OPP otrzymała  z 1% podatku dochodowego od  
  osób fizycznych kwotę :                                                                                   13 448,30 zł. 
Wydatkowanie przychodów z 1% przedstawia się następująco:                          3 000,00 zł      
- udzielono wsparcia  Parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Dębnie z przeznaczeniem na 
dofinansowanie  zadania pn. ,,Prace remontowo- konserwatorskie cmentarza w Dębnie 2009”  
( umowa z dnia 15.09.2009r.) 
                                                                                                                                2 688,16 zł  . 
zakupiono podręczniki dla uczniów klas pierwszych Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie      
( F/VAT 1329/2009 z  11.09.2009r, F/VAT 1199/09/Fa z 11.09.2009r., F/VAT 1463/2009 ) 
                                                                                                                                1 538,14 zł. 
dofinansowano dowóz uczniów do Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie ( F/VAT 150/2009) 
                                                                                                                                5 222,00 zł. 
dofinansowano zakup urządzenia do skateparku ( F/VAT 3/7/09 z 20.07.2009r.) 
                                                                                                                                1 000,00 zł. 
dofinansowano zakup materiałów i wykonanie barier zabezpieczających (barier  łańcuchowe) 
plac zabaw i skatepark ( F/VAT 29/08/2009 z dnia 26.08.2009r. ) 
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III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do KRS-u 
       Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
IV. Informacje o przychodach 
 
Przychody z działalności statutowej:                                                   424 289,82   
 
-składki członkowskie                             1 500,00 
-darowizny od osób prywatnych                                   14 620,00 
-darowizny od osób prawnych                                     9 000,00 
-dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum                                      248 878,00 
-darowizny przekazane OPP  z 1% podatku dochodowego od  
  osób fizycznych                                                                                      13 448,30 
 - darowizny na fundusz 
„Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów”         8 800,00      
-dotacja na Program Działaj Lokalnie VI                                                                                                        
Projekt ,,Od maluczkich do sędziwych c.d.n.”                                          5 250,00 
- dotacja rozwojowa na realizację Projektu  
,,Dębno równa do najlepszych”    131 625,00                                                                                   
Z dotacji sfinansowano zakup środka trwałego ( dygestorium do                                               
pracowni chemicznej ) o wartości 9 997,90 zł.                                                                                         
W związku z tym do przychodów roku 2009r. zaliczamy kwotę           122 793,52                 
stanowiącą różnicę pomiędzy  kwotą otrzymanej dotacji ,                                                                    
a kwotą   brutto środka trwałego powiększoną o koszt amortyzacji                                                     
za 2009r ( 1 166,42 zł).   
Przychody finansowe (odsetki bankowe)                                        18,44  
Pozostałe przychody operacyjne                                0.00 
 
V. Informacja o poniesionych kosztach : 
I) Realizację celów statutowych: 
1) Prowadzenie szkoły (Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie )           258 736,65 
 - dotacja                                                                                                   248 878,00  
- zakup nagród dla gimnazjalistów  na zakończenie roku szkolnego             690,19 
- zakup podręczników dla uczniów klasy pierwszej                                    2 688,16 
-  dowóz dzieci do Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie                          6 480,30                                              
2) Realizacja programu ,,Od maluczkich do sędziwych cdn”  
     z wyłączeniem nakładów na środki trwałe                                            24 376,58                 
3) Realizacja projektu ,, Dębno równa do najlepszych”                          131 531,05 
4) Wypłata stypendium  w ramach funduszu stypendialnego 
   „Wspieramy dębiańskie talenty – śladami naszych absolwentów”          8 800,00 
5) Wypłata stypendium  w ramach programu ,,STYPENDIUM  2009”     4 000,00                       
6) Darowizna dla Parafii w Dębnie na realizację zadania                                                                                            
,,Prace remontowo- konserwatorskie cmentarza w Dębnie 2009”              3.000,00                                           
 
Koszty realizacji zadań  statutowych                                                   409 593,67 
4) Koszty administracyjne                                                                         11 908,81  
Koszty działalności RAZEM                                                                 421 502,48  
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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 złożyło oświadczenie w Urzędzie Skarbowym w Leżajsku 
o nieprowadzenie działalności gospodarczej i przeznaczeniu wszystkich dochodów na cele 
statutowe. W 2009r. złożono deklarację CIT – 8 za 2008r. według której zobowiązania 
podatkowe za 2008r. nie wystąpiły. 
W 2009r. Stowarzyszenie złożyło deklarację na  podatek od nieruchomości DN-1 wraz z 
załącznikami ZN-1/a szt.2 , oraz ZN-1/B szt.1 według których zobowiązania podatkowe nie 
wystąpiły. 
 
IX. Informacje o kontrolach. 
 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie było kontrolowane przez Urząd Skarbowy. 
Stowarzyszenie kontrolowane było  w 2009r. przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju  w 
zakresie realizacji  finansowo- merytorycznej projektu,, Od maluczkich do sędziwych c.d.n.” 
 
 
Zarząd: 

Kazimierz Krawiec  
Zenon  Stelmarczyk 
Regina Krzaczkowska  
Monika Kojder  
Irena Wilk                   

 
 
                                                                                                   
          Dębno  18.03.2010r.r.                            
 


