
Załącznik do rozporz ądzenia
                                                                                                          Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia ...................... (poz. ……......) 

1. Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi D ębno

2. Siedziba. Dębno 200

3. Adres. 37-305  Dębno 200

4. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. 22.08.2006

5. Data uzyskania statusu organizacji poŜytku publicznego. 15.10.2008

6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. 262290

7. Numer identyfikacyjny REGON. 180157733

8. Skład organu zarządzającego. 
(imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym)

Kazimierz Krawiec, Zenon Stelmarczyk, Monika Kojder,
Regina Krzaczkowska, Irena Wilk   

1. Dane organizacji po Ŝytku publicznego:

Egzemplarz nr 4
Sprawozdanie merytoryczne z działalno ści organizacji po Ŝytku publicznego w okresie 01.01.2010r.- 31.12.2010 r.
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9. Skład organu nadzoru organizacji.
(imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym)

Antoni  Charko, Piotr  Młynarski, Zofia  Zygmunt

10. Cele statutowe organizacji.

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównowaŜonego 
rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego 
Dębna                                                                     
2.Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie 
bezradności i wykluczeniu społecznemu                                                                                                        
3.Wspieranie demokracji  i budowanie  społeczeństwa 
obywatelskiego w środowisku lokalnym

11. Sposób realizacji celów statutowych.

1.Prowadzenie  szkoły na zasadach prawem 
przewidzianych i wspieranie innych  szkół                                                                                                                                                                                                                       
2.Prowadzenie przedszkola, ogniska przedszkolnego , 
świetlicy srodowiskowej, domu ludowego , klubu dla 
młodzieŜy i dla dorosłychmieszkańców wsi                                                                                                                                                                                                                                                         
3.Organizowanie wszelkich form edukacjidla dzieci , 
młodzieŜy i osób dorosłych                                                                                                                                 
4. Działania na rzecz zachowania  i rozwoju toŜsamości 
lokalnej, tradycji, obyczajów i dóbr kultury                                                                                                            
5.Upowszechnianie sportu,rekreacji, oraz aktywnego 
wypoczynku                                                                                                                                                                             
6.Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych                                                                                                                                                                                                                   
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12. Trzy główne, z punktu widzenia wydatkowanych środków, sfery
działalności poŜytku publicznego. 

1. Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie 
2.Wsparcie innych szkół - Zespól Szkół w Dębnie 
3.Propagowanie sportu,rekreacji oraz aktywnego 
wypoczynku - ( organizacja pikniku z okazji Dnia 
Dziecka,  wspieranie pozalekcyjnych zajęć  rekreacyjno-
sportowo- tanecznych )                                                                                                                                                                                                                  
4.Tworzenie lokalnychsystemów stypendialnych                 
a) Realizacja fuduszu stypendialnego ,,Wspieramy 
dębniańskie talenty- śladami naszych absolwentów"         
b) realizacja  funduszu STYPENDIUM 2010 wspołnie z 
LSR w LeŜajsku                                                       c) 
wspólpraca z FEP w Łodzi, PAFW, FWW  w 
Warszawie w realizacji PROGRAMU STYPENDIÓW 
POMOSTOWYCH - Konkurs Dyplom z Marzeń                   
6.Realizacja operacji ,,Obrzędy, tradycje, zwyczaje 
BoŜonarozdeniowe...."                                                         
5.Ochrona zabytków -  wolontariat przy pielęgnacji i 
opiece zabytkowego cmentarza grekokatolickiego w 
Dębnie 

W 2010 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele 
statutowe Stowarzyszenia poprzez:
- prowadzenie szkoły na zasadach prawem 
przewidzianych ( Niepubliczne Gimnazjum w Dębnie )                                             
55 osób
- wspieranie innych szkół (Zespół Szkół w Dębnie),        

6

gmina powiat województwo kraj zagranica
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1. Informacja dotycząca bieŜącej działalności poŜytku publicznego,
w tym opis głównych  działań z uwzględnieniem:

- wspieranie innych szkół (Zespół Szkół w Dębnie),        
15 osób
- organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci i 
młodzieŜy ( realizacja projektu w ramach PO KL- 9.5 
zajęcia sportowe, zajęcia językowe, warsztaty 
równościowe i aktywizacyjne) 55 osób
- ochronę przyrody i krajobrazu ( prace pielęgnacyjne i  
konserwacyjne przy zabytku przyrody  ponad 
pięćsetletnim dębie szypułkowym),
- upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego 
wypoczynku ( organizacja pikniku sportowo- 
rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka (300 osób )                  
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno- 
sportowo-tanecznych   ( 52 osoby)           
- tworzenie lokalnych systemów stypendialnych                 
( prowadzenie funduszu stypendialnego ,,Wspieramy 
dębniańskie talenty- śladami naszych absolwentów' 14 
uczniów, funduszu  STYPENDIUM 2009) -10osób 
PROGRAMUSTYPENDIÓW POMOSTOWYCH - 4 os. 
- działalność kulturowa na rzecz zachowania i rozwoju 
lokalnej toŜsamości, tradycji, obyczajów - realizacja 
operacji ,,Obrzędy,tradycje,zwyczaje 
BoŜonarodzeniowe ...." w ramach PROW - małe 
projekty  ( 360 osób)                                                           
- ratowanie dóbr i zabytków kultury -prace 
pielegnacyjne przy zabytkowym grekokatolickim 
cmentarzu w Dębnie.

a) prowadzonych placówek lub niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej,

b) liczby beneficjentów objętym wsparciem,
865

c) rodzaju udzielonego wsparcia.

2. Zasięg terytorialny prowadzonej działalności poŜytku
publicznego w ostatnim okresie sprawozdawczym.

gmina powiat województwo kraj zagranica
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3. Organizacja poŜytku publicznego prowadziła działalność poza
granicami kraju w ostatnim okresie sprawozdawczym.

Tak Nie
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I.Informacje o wysokości uzyskanych przychodów ogółem w zł., 64 304,47

w tym:

1. Z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym
zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.

10 941,10

2. Z działalności odpłatnej poŜytku   publicznego. 0

3. Ze źródeł publicznych ogółem w zł., 7 276,93

w tym:

a) ze źródeł zagranicznych, w tym z funduszy strukturalnych, 0

b) z budŜetu państwa, 2 276,93

c) z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, 0,00

d) z funduszy celowych. 5 000,00

4. Ze źródeł prywatnych ogółem w zł., 44 087,00

3.Przychody i koszty
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w tym:

a) składki członkowskie, 1 890,00

b) darowizny, 42 197,00

c) spadki, zapisy, 0

d) ofiarność publiczna (zbiórki publiczne). 0

5. Inne przychody ogółem w zł., 2002,84

w tym:

a) odsetki, 3,4

b) otrzymane dywidendy,    0

c) nawiązki sądowe. 0

II. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z
1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym
zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.

1. Wysokość wydatkowanej kwoty.  10 941,10
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2. Cele, na jakie została przekazana. 

1.Zakup nagród dla uczniów Niepublicznego 
Gimnazjumw Dębnie na zakończenieroku szkolnego 
2009/2010 - 580,08 zł.                                                                                                                                                                        
2.Dofinansowanie dowozu uczniów do Niepublicznego 
Gimnazjum w Dębnie - 7 191,02 zł.                                                                                                                          
3.Dofinansowanie zakupu drzewca,gabloty, sztandaru 
dla Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie  2000,00 zł.        
4.dofinansowanie funduszu stypendialnego  
,,Wspieramy dębniańskie talenty- śladami naszych 
absolwentów" - 420,00 zł                                                   
5.wsparcie realizacji operacji ,,Obrzędy, tradycje, 
zwyczaje BoŜonarodzeniowe...." - zakup elementów 
strojówkolędnikówi muzykantów  - 750,00 zł

III. Informacje o kosztach z tytułu:

1. Kampanii informacyjnej/reklamowej związanej z pozyskiwaniem
1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym
zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne: 

a) koszty ogółem w zł., 0

b) rodzaj kosztów, nie dotyczy

c) źródła sfinansowania. nie dotyczy

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie
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2. Prowadzenia działalności poŜytku publicznego, w tym: 

a) odpłatnej, nie dotyczy

b) nieodpłatnej. 50 333,68

3. Koszty administracyjne organizacji, w tym: zuŜycie materiałów i
energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz
ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja.

12 322,81

4. Pozostałe koszty (jakie?).
91,96 zwrot niewykorzysrtanej dotacji do projektu z
POKL 9.1..2 Dębno równa do najlepszych

1. Zwolnienie ( na zasadach określonych w odrębnych przepisach)
od:

a) podatku dochodowego od osób prawnych, 

b) podatku od nieruchomości, 

c) podatku od czynności cywilno-prawnych, 

d) opłaty skarbowej, 

e) opłat sądowych,

f) pozostałe (jakie?). 
nie dotyczy

2. Nieodpłatne informowanie w jednostkach publicznej radiofonii i
telewizji o prowadzonej działalności poŜytku publicznego.

4.  Korzystanie z  uprawnie ń

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie
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3. MoŜliwość nabycia prawa do uŜytkowania nieruchomości
naleŜących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego na preferencyjnych zasadach.

1. Informacje o liczbie zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
z podziałem wg. zajmowanych stanowisk (stan na dzień 31
grudnia).

stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na umowę
o pracę

2. Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych z
podziałem wg. zajmowanych stanowisk. 

1.Instruktor grupy teatralnej - PROW małe projekty                           
1 osoba                                                                                                                                                                                         
2. Instruktor grupy kolędniczej - PROW  małe projekty 1 
osoba                                                                                                                                                                                                 
3.Instruktor prowadząćy pozalekcyjne zajęcia 
rekreacyjno-sportowo- taneczne 1 osoba                                                                                                                                                                                                                          

5. Zatrudnienie

Tak Nie
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I.Organizacja poŜytku publicznego korzystała ze świadczeń
wykonywanych przez wolontariuszy.
(kaŜdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz niezaleŜnie od czasu i liczby
wykonywanych prac)

1. Liczba wolontariuszy wykonujący świadczenie przez okres
dłuŜszy niŜ 30 dni (w ciągu roku), w tym:

35

a) członków, 15

b) pracowników. 0

2.Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie przez okres
krótszy niŜ 30 dni, w tym:

25

a) członków, 5

b) pracowników. 0

3. Liczba wolontariuszy według wykonywanego zajęcia: 80

a) uczniowie, studenci, 38

b) pracujący, 20

c) renciści, emeryci i inni niepracujący. 22

6.Wolontariat

Tak Nie

Tak Nie
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1.Organizacja poŜytku publicznego korzystała z osób
odbywających słuŜbę zastępczą w organizacji.

2.Liczba poborowych wykonujących słuŜbę zastępczą w
organizacji poŜytku publicznego.

0

1.Informacje o wynagrodzeniach brutto ogółem w zł.: 7 018,95

a) z tytułu umów o pracę, 0

w tym:

  - wynagrodzenie zasadnicze, 0

  - nagrody, 0

  - premie, 0

  - inne świadczenia. 0

b) z tytułu umów cywilnych. 7 018,95

2. Całość wynagrodzeń osób zatrudnionych w działalności poŜytku
publicznego, w tym:

7 018,95

a) w działalności odpłatnej, nie dotyczy

b) w działalności nieodpłatnej. 7 018,95

3. Informacje o wysokości przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego:

8. Wynagrodzenia

7. Wojskowa Słu Ŝba Zastępcza

Tak Nie

Tak Nie

7



 a) członkom zarządu: 0

  - wynagrodzenia zasadnicze, 0

  - nagrody, 0

  - premie, 0

  - inne świadczenia 0

b) członkom innych organów organizacji: 0

  - wynagrodzenia zasadnicze, 0

  - nagrody, 0

  - premie, 0

  - inne świadczenia 0

4. Informacje o wysokości najwyŜszego i najniŜszego
wynagrodzenia wypłaconego:

a) członkom zarządu: 0

  - wynagrodzenia zasadnicze, 0

Tak Nie
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  - nagrody, 0

  - premie, 0

  - inne świadczenia. 0,00

b) członkom innych organów organizacji: 0

  - wynagrodzenia zasadnicze, 0

  - nagrody, 0

  - premie, 0

  - inne świadczenia 0,00

1. Organizacja poŜytku publicznego udzielała poŜyczek
pienięŜnych. 

2. Kwoty udzielonych poŜyczek, w tym ich wysokość i nazwa
poŜyczkobiorcy.

0

9. Informacja o udzielonych przez organizacje po Ŝyczkach pieni ęŜnych

Tak Nie
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3. Statutowa podstawa przyznania poŜyczek. nie dotyczy

Informacje o:

1. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego (ze wskazaniem tych
spółek).

0

2. W ykaz spółek, (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada
co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w
organie stanowiącym spółki. 
(wykaz ten powinien zawierać takŜe informacje o procencie
udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie
netto tych spółek za ostatni rok obrotowy)

nie dotyczy

1. Organizacja poŜytku publicznego realizowała publiczne zadania
zlecone przez: 

 

a) samorządowe organy administracji publicznej,

b) rządowe organy administracji publicznej.

2. Tytuł zadania, kwota otrzymanej dotacji i krótka charakterystyka
zadania.

nie dotyczy

11. Działalno ść zlecona organizacji

10. Dane uzupełniaj ące (w tys. zł)

Tak Nie

Tak Nie
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3. Wynik finansowy tej działalności. nie dotyczy

Zarząd:
Kazimierz Krawiec 

Zenon  Stelmarczyk

Regina Krzaczkowska 

Monika Kojder 

Irena Wilk                  

                                                                                                  
          Dębno  08.02.2011r.r.                           
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