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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). 

W trakcie roku obrachunkowego w okresie 01.01.2010r. – do 31.12.2010r.                                
Zarząd działał w następującym składzie.:   

Kazimierz Krawiec – Prezes  
Zenon  Stelmarczyk – Wiceprezes  
Monika Kojder – Skarbnik, 
Regina Krzaczkowska – Sekretarz  
Irena Wilk – Członek  

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 operacją  ,,Obrzędy, tradycje, zwyczaje  BoŜonarodzeniowe 
naszych pradziadów- drogowskazem do ratowania toŜsamości kulturowej miejscowości 
Dębno” w ramach PROW oraz prowadzenia zajęć z grupami tanecznymi  zatrudniało 3 osoby 
( lektorzy, instruktorzy prowadzący zajęcia, ) na umowy zlecenia. W okresie 1.01.2010r.-
31.12.2010r. odbyło się 12 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia na których podjęto 12 uchwał. 
(kopie uchwał w załączeniu ). Z posiedzeń Zarządu sporządzone zostały protokoły 
zawierające: program zebrania, przebieg dyskusji, podjęte uchwały. Do protokołów dołączone 
są listy obecności. 

Roczne sprawozdanie merytoryczne sporządzono przy załoŜeniu kontynuacji 
prowadzonej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej. Nie są nam znane 
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagroŜeń dla kontynuowania działalności 
organizacji. 

 
2.Realizacja celów statutowych 
 
W 2010 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe Stowarzyszenia poprzez: 
- prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych ( Niepubliczne Gimnazjum  
w Dębnie ) dla którego jesteśmy organem prowadzącym. 
- wspieranie innych szkół (Zespół Szkół w Dębnie), 
- 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. 
 
2.1 Prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych. 
 
Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie   
 

Stowarzyszenie kontynuuje działalność oświatową, która jest priorytetem działalności 
statutowej ze względu na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum Dębnie, które działa od  
1 września 2007r. 
Od 30.06.2009r. dotację przeznaczoną na finansowanie działalności szkoły, Urząd Gminy  
w LeŜajsku przekazuje bezpośrednio na rachunek bankowy Gimnazjum. Na wniosek Rady 
Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego przy Niepublicznym Gimnazjum w Dębnie  
w dniu 20 marca 2010r.Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę Nr 5/2010 o nadaniu z dniem 
14.09.2010r. imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego dla Niepublicznego 
Gimnazjum Dębnie oraz uchwałę Nr 6/2010 o fundacji sztandaru i pomnika Patrona szkoły 
bł. Edmunda Bojanowskiego. W okresie wakacji zakupiono materiały ( kostkę, obrzeŜa ) do 
utwardzenia placu pod pomnik Patrona. Wszystkie prace związane z przygotowaniem placu, 
ułoŜeniem kostki, nasadzeniem roślinności społecznie wykonali mieszkańcy Dębna wraz  
z młodzieŜą gimnazjalną. 14 września odbyła się uroczystość nadania imienia szkole, 
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poświęcenia sztandaru, bierzmowania młodzieŜy gimnazjalnej oraz jubileusz 75-lecia pracy  
w Dębnie Sióstr SłuŜebniczek N.M.P. Uroczystości przewodniczył Metropolita Przemyski  
Arcybiskup Józef Michalik. Jako organ prowadzący Gimnazjum Stowarzyszenie z dochodów 
własnych dofinansowało: 
- zakup nagród dla gimnazjalistów  na zakończenie roku szkolnego                          580,08zł 
- dowóz dzieci  z poza miejscowości Dębno do Gimnazjum w Dębnie                 14.520,36zł 
- zakup figury Patrona, zakup materiałów do brukowanie placu                              5.069,23zł 
- zakup gabloty, drzewca, sztandaru, gwoździ do sztandaru                                    5.183,73zł 
 
Działalność szkoły kontrolowana jest przez  Komisję Rewizyjną minimum dwa razy w ciągu 
roku budŜetowego. 
 
2.2. Wspieranie innych szkół 
 
 Stowarzyszenie wpiera równieŜ młodzieŜ Zespołu Szkół w Dębnie poprzez dofinansowanie 
zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w formie zajęć rekreacyjno- tanecznych . MłodzieŜ 
stworzyła zespół MINI STARS, a Stowarzyszenie pokryło koszt instruktora i strojów  
w kwocie 3.480,00 złotych 
 
2.3. Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych 
 
I. 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 pienięŜnych, 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 LeŜajskiego Antoniego Charki w kwocie 250 zł/miesiąc-zał.nr1do uchwały  
- radnego Gminy LeŜajsk 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 2010 wypłaciliśmy stypendium 14 gimnazjalistom na ogólną  
kwotę 6.600,00 zł. 
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II.Fundusz stypendialny pn ,,Stypendium  2010” 
 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno otrzymało darowiznę celową w kwocie 5 000 złotych                 
z Funduszu Lokalnego Powiatu LeŜajskiego z przeznaczeniem na wypłaty stypendium w 
ramach  funduszu pn ,, Stypendium 2010” 
Stowarzyszenie wypłaciło w okresie wrzesień – grudzień 2010r. stypendium 10 
gimnazjalistom w kwocie 4 x 125,00= 500,00 złotych. 

 
III.Fundusz stypendialny prowadzony:                                                                                  
w ramach segmentu II PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 
 
W marcu 2010r.Stowarzyszenie podjęło o starania o wypłatę stypendium w ramach konkursu 
,,Dyplom z Marzeń” skierowanego do maturzystów roku szkolnego 2009/2010. Jest to 
wspólne przedsięwzięcie PAFW, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi oraz 
Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie skierowane do uzdolnionej młodzieŜy z terenów 
wiejskich, o niskich dochodach, którzy osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym  
i zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie. Czwórka absolwentów z naszej 
miejscowości, którzy spełnili w/w wymagania decyzją Komisji Stypendialnej segmentu II 
Programu Stypendiów Pomostowych  z dnia 29.09.2010r. otrzymało stypendium na I rok 
studiów w wysokości 5000,00 złotych. Stypendystami są studenci Politechniki Rzeszowskiej  
i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stowarzyszenie przekazuje kwotę swojego udziału na 
fundusz stypendialny Fundacji w Łodzi, która bezpośrednio zajmuje się wypłacaniem 
stypendiów. Pierwsze stypendia wypłacono w miesiącu październiku 2010r. 
 
2.4. Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci i młodzieŜy, 
 
Projekt ,,LEPSZE JUTRO ” 
 
Realizowany w okresie od 01.03.2010r. – do 31.08.2010r w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich 

Projekt realizowany był w partnerstwie – Liderem projektu było Podkarpackie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych a Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno pełniło rolę 
Partnera. Dotacja do projektu wyniosła 49 995,00zł, wkład własny nie był wymagany. 
Całkowity koszt finansowy projektu  pokryty został przez Wojewódzki Urząd Pracy  
w Rzeszowie.  
W ramach projektu zrealizowano moduły szkoleniowe: 
1) zajęcia językowe   
2) zajęcia rekreacyjno- sportowe 
3) warsztat równościowy 
4) warsztaty aktywizacyjne 
W ramach projektu dzieci w wieku przedszkolnym brały udział w zajęciach z języka 
angielskiego, dzieci i młodzieŜ uczestniczyły w zajęciach nauki jazdy na rolkach  
i deskorolkach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Członkowie 
Stowarzyszenia , członkowie Zarządów i aktywni działacze organizacji działających w naszej 
miejscowości mieli okazje uczestniczyć w warsztatach równościowym i aktywizacyjnym. 
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2.5. Działalność kulturowa na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej toŜsamości, tradycji 
       i obyczajów. 
 
Operacja ,, Obrzędy, tradycje, zwyczaje BoŜonarodzeniowe naszych pradziadów- 
drogowskazem do ratowania toŜsamości kulturowej miejscowości Dębna” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4  
Działanie 4.1 wdraŜanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty). 
 

W dniu 26 maja 2010r. Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę a od 1 lipca 2010r. 
rozpoczęliśmy realizację operacji pn ,,Obrzędy, tradycje, zwyczaje BoŜonarodzeniowe 
naszych pradziadów- drogowskazem do ratowania toŜsamości kulturowej miejscowości 
Dębna”, która została dofinansowana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 
Głównym motywem działań zaplanowanych w operacji jest ratowanie starych obrzędów, 
zwyczajów związanych z okresem Świąt BoŜego Narodzenia oraz tradycji związanych  
z pochodzeniem większości mieszkańców Dębna wywodzących się z Kresów Wschodnich. 
Powstały dwie  grupy: teatralna i kolędnicza złoŜone z dzieci i młodzieŜy. Grupa teatralna 
pod opieką instruktorki przygotowały Jasełka przedstawiane w Dębnie, Chałupkach 
Dębniańskich, Giedlarowej, Nowej Sarzynie , Jagielle, Wólce Grodziskiej .Grupa kolędnicza 
pod opieka instruktorki zebrała i opracowała  stare kolędy i pastorałki, które wykonywane 
były w trakcie Jasełek oraz na przeglądzie powiatowym w LeŜajsku. W trakcie operacji  
w Niepublicznym Gimnazjum odbyła się tradycyjna Wigilia świąteczna z udziałem 
młodzieŜy , Rodziców i zaproszonych gości.  
W ramach operacji zakupiliśmy stroje dla artystów Jasełkowych, kolędników, wykonana 
została szopka drewniana ustawiona obok kościoła. Do szopki zakupione zostało oświetlenie 
oraz figury Świętej Rodziny, pasterzy i zwierząt. Realizacja operacji zakończy się w miesiącu 
lutym 2011r. 
Całkowita wartość projektu 15 494,32 zł. w tym dofinansowanie 10 845,00 zł. 
Projekt podzielony był na dwa etapy: 
I etap lipiec -wrzesień 2010r.  
II etap październik 2010 –luty 2011r. a wniosek o przyznanie pomocy został złoŜony za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Region Sanu i Trzebośnicy” 
 
2.6. Działalność na rzecz zachowania dóbr i zabytków kultury. 
                                         
Program Dziedzictwo Kulturowe ( Ochrona zabytków)  
 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno udzieliła wsparcia Parafii pw. PodwyŜszenia 
KrzyŜa Świętego w Dębnie w postaci pracy wolontariuszy przy realizację zadania pn. ,,Prace 
remontowo- konserwatorskie cmentarza w Dębnie 2010” prowadzonych z dotacji Starostwa 
Powiatowego w LeŜajsku. 

Członkowie Stowarzyszenia pracowali społecznie przy pracach 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 równieŜ 
bieŜące prace pielęgnacyjno- porządkowe. 
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2.7.Upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 
 
Organizacja pikniku sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka 

8 czerwca 2010r. Stowarzyszenie było organizatorem czwartego z kolei 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, konkursy malarskie, pokaz ASG, mecze piłkarskie, występy zespołów 
tanecznych, pokazy sprzętu przeciwpoŜarowego w wykonaniu OSP w Dębnie, występy 
motocyklistów z klubu motorowego, a na zakończenie odbyła się dyskoteka.                                                                        
Z dochodów własnych Stowarzyszenie dofinansowało : 
- zakup artykułów Ŝywnościowych                                                                           204,33zł.   
- zakup nagród i upominków dla uczestników pikniku                                             407,00zł. 
 Razem:                                                                                                                      611,33zł. 
 
III. Informacja o prowadzonej działalno ści gospodarczej według wpisu do KRS-u 
   Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
IV. Informacje o przychodach 
 
Przychody z działalności statutowej:                                                      64 304,47   
-składki członkowskie                             1 890,00 
-darowizny od osób prywatnych                                   27 220,00 
-darowizny od osób prawnych                                     7 900,00 
-dotacja na realizację operacji pn ,,Obrzędy, tradycje, zwyczaje 
  BoŜonarodzeniowe naszych pradziadów- drogowskazem do 
  ratowania toŜsamości kulturowej miejscowości Dębna”              2 276,93 
-darowizny przekazane OPP z 1% podatku dochodowego od  
  osób fizycznych                                                                                      10 941,10 
 - darowizny na fundusz stypendialny: 
,,Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów ”        6 180,00 
- darowizna celowa na fundusz stypendialny ,,Stypendium  2010”           5 000,00                                               
- darowizna na organizację pikniku sportowo- rekreacyjnego                      597,00 
   z okazji Dnia Dziecka       
- darowizny na fundusz stypendialny: 
,,Program Stypendiów Pomostowych ”                                                      300,00 
- pozostałe przychody                                                                               1 999,44                                                                                 
-przychody finansowe (odsetki bankowe)                                         3,40  
 
1.Przychody Stowarzyszenia z 1% podatku od osób fizycznych, oraz wydatki nimi 
   pokryte. 
 W 2010r. Stowarzyszenie jako  OPP otrzymała  z 1% podatku dochodowego od  
  osób fizycznych kwotę :                                                                         10 941,10   zł. 
Wydatkowanie przychodów z 1% przedstawia się następująco: 
 -580,08 zł. zakup nagród dla gimnazjalistów  na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 
  ( F/VAT 2011/FA/D211/12 z dnia 22.06.2010r, F/VAT 366/2010 z dnia  23.0.2010r., 
F/VAT 358/2010 z dnia 23.06.2010r.) 
- 420,00 zł dofinansowanie .fundusz stypendialnego|: 
,,Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów ” 
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-750,00 zł. dofinansowano realizację operacji ,,Obrzędy, tradycje, zwyczaje 
    BoŜonarodzeniowe naszych pradziadów- drogowskazem do ratowania toŜsamości   
    kulturowej miejscowości Dębna” zakup materiałów i rekwizytów do strojów muzykantów 
    ( rachunek nr 65/2010 z 20.09.2009r.) 
-2000,00zł dofinansowano zakup drzewca i sztandaru dla Niepublicznego Gimnazjum w 
     Dębnie 
- 7 191,02 zł. dofinansowano dowóz dzieci do Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie 
                       
V. Informacja o poniesionych kosztach : 
 
I) Koszty realizacji działalności statutowej: 
 
1) Prowadzenie szkoły (Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie )  
  - zakup nagród dla gimnazjalistów  na zakończenie roku szkolnego            580,08.                      
- dowóz dzieci  z poza miejscowości Dębno do Gimnazjum w Dębnie     14 520,36. 
- zakup figury Patrona, zakup materiałów do brukowanie placu                 5 069,23. 
- zakup gabloty, drzewca, sztandaru, gwoździ do sztandaru                        5 183,73 
- zajęcia z zespołem kolędniczym                                                                    238,95                                                                                                   
2) dodatkowe zajęcia rekreacyjno –taneczne                                                3 480,00 
3) organizacja pikniku sportowo- rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka         611,33 
4) Wypłata stypendium  w ramach funduszu stypendialnego 
   „Wspieramy dębiańskie talenty – śladami naszych absolwentów”            6 600,00 
5) Wypłata stypendium  w ramach programu ,,STYPENDIUM  2010”       5 000,00                       
6) Darowizna celowa przekazana na fundusz stypendialny: 
     pn. Program Stypendiów Pomostowych                                                      300,00                                       
 7)Realizacja operacji pn ,,Obrzędy, tradycje, zwyczaje 
    BoŜonarodzeniowe naszych pradziadów- drogowskazem do 
    ratowania toŜsamości kulturowej miejscowości Dębna”                           8750,00 
Koszty realizacji zadań  statutowych                                                       50 333,68 
II. Koszty administracyjne                                                                           12 322,81  
III. Pozostałe koszty operacyjne – zwrot dotacji DRDN………………………91,96 
Koszty działalności RAZEM                                                                     62 748,45  
 
 W kosztach administracji zawarte są koszty: 
- zuŜycie materiałów biurowych   1.006,71 zł, 
- opłaty bankowe        743,28 zł, 
- obsługa księgowa     5.343,60 zł, 
- wynajem pomieszczeń       524,00 zł, 
- opłaty sądowe        130,00 zł,  
- amortyzacji środków trwałych na kwotę    4.356,84 zł, 
- koszty reklamy       218,38 zł. 
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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 2010r. złoŜono deklarację CIT – 8 za 2009r. według której zobowiązania 
podatkowe za 2009r. nie wystąpiły. 
W 2010r. Stowarzyszenie złoŜyło 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. 
 
 
 
Zarząd: 

Kazimierz Krawiec  
Zenon  Stelmarczyk 
Regina Krzaczkowska  
Monika Kojder  
Irena Wilk                   

 
 
                                                                                                   
          Dębno  08.02.2011r.r.                            


