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1. DANE STOWARZYSZENIA 
 

1.1. nazwa organizacji: 

Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa 
1.2. siedziba i adres: 

Pamiętowo 16, 89-506 Kęsowo 
1.3. wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym  

- data rejestracji w KRS: 2007-05-15 

- nr KRS 0000279786 

1.4. numer identyfikacyjny w systemie REGON 

- REGON 340317127   

1.5. numer identyfikacji podatkowej 

- NIP 561 156 71 29   

1.6. członkowie zarządu organizacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w 
rejestrze sądowym): 

 

- imię i nazwisko: Karol Aleksander GUTSZE  –  Prezes 

- imię i nazwisko: Janina MARCINIAK    –  Sekretarz 

- imię i nazwisko: Renata Janina BOROWIECKA-GUTSZE –  Członek zarządu 

- imię i nazwisko: Marek LEŚNICKI   –  Członek zarządu 

- imię i nazwisko: Lucyna BRZEZIŃSKA    –  Członek zarządu 

- imię i nazwisko: Kazimierz Walerian KOZŁOWSKI  –  Członek zarządu 

1.7. cele statutowe organizacji: 

1) Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, 

2) Wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego i 
oświatowego poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań służących tym celom, 

3) Czynny udział w tworzeniu demokratycznego państwa opartego na zasadzie jawności 
i przejrzystości, 

4) Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych i innych, 

5) Inicjowanie i wspieranie działań  na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
społecznych, 

6) Budowanie świadomości obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, 

7) Promowanie regionu we wszystkich tego aspektach, 

8) Integracja, aktywizacja i pomoc inwalidom, osobom niepełnosprawnym, starszym i 
potrzebującym. 



 

2. ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI WRAZ Z WYSZCZEGÓ LNIENIEM 
REALIZOWANEGO CELU STATUTOWEGO (ZGODNIE Z PUNKTEM 1 .7) 

 

2.1. „Kultura na co dzień – Ptasia Wioska Adamkowo” (cel  1, 2, 6 i 7 statutu) - 
koordynacja: Renata Borowiecka-Gutsze 

W Adamkowie powstało unikalne miejsce łączące różne elementy dziedzictwa narodowego (sztukę 
ludową, sztukę akademicką, sztukę dziecięcą i naturę), będące inspiracją dla mieszkańców (nie tylko 
naszego) regionu oraz stanowiące ponadregionalną atrakcję turystyczną opartą na kulturze, sztuce i 
dziedzictwie narodowym 

Działania i rezultaty: 

1. Kamienne Ptaki w Ptasiej Wiosce 
Plenery rzeźbiarskie dla studentów Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie zaowocowały 
nawiązaniem współpracy partnerskiej z najbardziej renomowaną uczelnią artystyczną 
w Polsce oraz stworzeniem pięciu rzeźb (metaloplastyka łączona z kamieniem 
polnym) umieszczonych wzdłuż drogi gminnej, stanowiących wraz z rzeźbami 
drenianymi plenerowe „Muzeum Ptaka“. Opis projektu został udostępniony 
zwiedzającym na tablicy przydrożnej oraz w internecie. 

2. Otwarcie Ptasiej Wioski 
W Adamkowie została zorganizowana pierwsza w historii masowa impreza 
integracyjna. Jej realizacja była możliwa dzięki współpracy mieszkańców oraz wielu 
osób dobrej woli (przedsiębiorców, osób prywatnych, instytucji i organizacji). 
Inauguracja „Ptasiej Wioski“ połączona była z poówięceniem figury św. Franciszka, 
patrona „Ptasie Wioski“, prezentacją sokołów myśliwskich, symboliczym 
„uwolnieniem“ gołębii, występami artystycznymi oraz częścią taneczno-muzyczną. 

3. Plenery malarskie dla dzieci i młodzieży 
Dzieci i młodzież z terenu całej Gminy Kęsowo miały okazję wziąć udział w 
profesjonalnych warsztatach malarskich, których ukoronowaniem były plenery w 
„Ptasiej Wiosce“. W ramach Otwarcia Ptasiej Wioski najlepsi młodzi twórcy 
otrzymali nagrody i wyróżnienia. 

4. Strona Internetowa Ptasiej Wioski 
Utworzona została strona internetowa www.adamkowo.tuchola.pl , na której 
umieszczane są informacje o miejscowości, jej atrakcjach, realizowanych w niej 
projektach i działaniach. 

Projekt uzyskał nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rodzynki z 
pozarządówki“, Doroczną Nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, gratulacje 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosty Powiatu Tucholskiego oraz Wójta 
Gminy Kęsowo. 

Budżet: 55.400,- zł, w tym: 

49860,- zł Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

2500,- zł Gmina Kęsowo na realizację plenerów rzeźbiarskich 

2040,- zł Powiat Tucholski na realizację plenerów rzeźbiarskich 

1000,- zł Gmina Kęsowo na Otwarcie Ptasiej Wioski 



2.2. Masz głos masz wybór (cel 1, 3, 6 statutu) – koorynacja: Karol Gutsze 

Działania polegały na ciągłym monitoringu działań samorządu, umieszczeniu informacji o 
akcji na stonie internetowej stowarzyszenie oraz na udziale w konsultacjach założeń akcji na 
rok 2010 i następne lata (K. Gutsze). 

Działanie nie posiadało wyodrębnionego budżetu (wyłącznie praca społeczna). 

2.3.„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich” (cel 1, 2, 5) - koordynacja: 
Janina Marciniak 

Cele: 

1. wypracowanie modelu współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, placówkami 
edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci, 

2. integracja społeczność gminy, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych na 
rzecz rozwiązania problemu nierównego dostępu do dobrej edukacji dzieci wiejskich, 
który obniża ich szanse w porównaniu z dziećmi z miasta i zwiększa stopień ich 
zagrożenia wykluczeniem społecznym, 

Działania i rezultaty: 

1. udział w szkoleniu dla animatorów Grup Zabawowych przygotowujące do 
prowadzenia zajęć rozwojowo-edukacyjnych dla małych dzieci i rodziców (J. 
Marciniak), 

2. udział w seminarium „Gminna strategia wyrównywania szans edukacyjnych”(K. 
Gutsze, R.Borowiecka-Gutsze, J. Marciniak), 

3. prowadzenie zajęć w „Grupach Zabawowych” (J. Marciniak). Zajęcia odbywały się 
raz w tygodniu od marca do grudnia 2009, 

4. udział w gminnej konferencji dla społeczności lokalnej, 
5. zakup zabawek dla dzieci. 

Projekt partnerski z Gminą Kęsowo oraz Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. 

Strona finansowa projektu regulowana była przez Gminę Kęsowo, działania w przeważającej 
części opierały się na pracy społecznej. 

2.4. Organizacja turnieju kręglarskiego „W kulki z władzą” (cel 1., 3, 6 statutu) – 
koordynacja Karol Gutsze 

Turniej obywał się pod patronatem Wójta Gminy Kęsowo, Starosty Powiatowego i Tygodnika 
Tucholskiego. Wystąpiły w nim reprezentacje sołectw, urzędu gminy, radnych gminnych, 
starostwa powiatowego i przedsiębiorców. W całej imprezie (treningi, eliminacje i turniej) 
wzięło udział około 60 osób. Szczegślnie pozytywnie ocenić należy chęć uczestnictwa w 
następnej edycji wyrażoną przez wielu uczestników imprezy.  

Budżet: 1.000 zł, w tym 500 zł Powiat Tucholski, 500 zł Gmina Kęsowo 



 

2.5. Organizacja imprez kulturalnych i integruj ących społeczność Sołectwa Pamiętowo 
(cel 1, 5 i 8 statutu) – koordynacja: Janina Marciniak 

Celem zadania była integracja mieszkańców Sołectwa Pamiętowo ze szczególnym 
uwzględnieniem świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalnego i społecznego wsi. 

W ramach realizacji zadania dofinansowane zostały trzy imprezy organizowane społecznie 
przez mieszkańców dla społeczności wiejskiej. Były one zorganizowne głównie dla dzieci. 
Koordynatorem zadania i ogranizatorem imprez była Janina Marciniak, prowadząca także 
grupę zabawową dla dzieci i ich rodziców. Bezpośrednim impulsem dla imprez były obchody 
dnia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego i Andrzejek. W imprezach brały udział zarówno 
dzieci jak i ich rodzice oraz opiekunowie. Pomoc w organizacji zapewniła Biblioteka Gminna 
z Kęsowa 

2.6. Organizacja usługi społecznej – prezentacja Ptasiej Wioski na festynie „Barwy lata, 
dary jesieni” w Przysieku – Renata Borwiecka-Gutsze 

Prezentacja na własnym stoistku „Ptasiej Wioski” w ramach festynu organizowanego przez 
K-P ODR w Minikowie miała na celu zachęcenie turystów do przyjazdu w nasze okolice, 
zaprezentowanie im walorów otaczającego nas órodowiska naturalnego i rezualtatów projektu 
doityczącego powstania Wioski Tematycznej. 

Budżet: 300,- zł – usługa dla K-P ODR w Minikowie 

2.7.Organizacja usługi społecznej – prezentacja Ptasiej Wioski grupie 50 aktywistów 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

Usługa polegała na organizacji zwiedzania Ptasiej Wioski oraz oprowadzeniu po niej 
odwiedzających, przygotowaniu i przeprowadzeniu prelekcji na temat Stowarzyszenia 
(historia, sposoby finansowania, promocja itp.), poprowadzeniu dyskusji, organizacji 
warsztatów wykonywania ozdób choinkowych oraz zapewnieniu poczęstunku. 

Budżet: 1450,- zł – usługa dla OWOP „Tłok” z Torunia 

2.8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność (cel 4. statutu) – Karol Gutsze 

Pozyskiwanie środków na programy zakończone powodzeniem zaowocowało uprzednio 
przedstawionymi osiągnięciami. Oprócz tego opracowanie wniosku i pozyskanie 
rekomendacji do nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskicgo „Rodzynki z 
pozarządówki” zaowocowało uzyskaniem nagrody finansowej w wysokości 2750,- zł, 
przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej. 

2.9. Promocja okolicy i regionu (cel 7. statutu)  

1. Umieszczenie materiałów promocyjnych w kalendarzu dokumentującym najciekawsze 
inicjatywy społeczne naszego regionu wydanym przez KSWOW w nakładzie 2500 
egz. - K. Gutsze 

2. Uzyskanie nagrody Marszałka w konkursie „Rodzynki z pozarządówki” 
3. Organizacja stoiska promocyjnego w Przysieku na festynie „Barwy lata, dary jesieni” 

organizowanym przez K-P ODR w Minikowie - R. Borowiecka-Gutsze 
4. Udział w pracach zespołu opracowującego wieloletnią strategię współpracy 

województwa z organizacjami pozarządowymi (K. Gutsze). 
5. Organizacja prezentacji „Ptasiej Wioski“ w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu 

(realizacja w styczniu 2010r.) – R. Borowiecka-Gutsze 
6. Realizacja zapisu filmowego typu Wideo-Art „Adamkowo 1“ do CSW w Toruniu – J. 

Gauer 
7. Aktualizacje strony internetowej Ptasiej Wioski – K. Gutsze 



3. INFORMACJA O PRO WADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ  
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
4. INFORMACJA O WYSOKO ŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 
 

Lp.  Źródła przychodów Kwota w zł 
1. Dotacje publiczne 59.650,00 

2. Dotacje orgsanizacji prywatnych 0,00 

3. Dotacje osób prywatnych 0,00 

4. Usługi społeczne 1.750,00 

5. Składki członkowskie 240,00 

RAZEM: 61.640,00 
 
Dane liczbowe zostaną nieznaczne skorygowane po sporządzeniu sprawozdania finansowego. 
Działalności gospodarczej nie prowadzono 
  
5. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

 

Lp.  Rodzaje kosztów Kwota w zł 

1. Realizacja celów statutowych  59.454,62 

2. 

Koszty administracyjne 
a/ prowadzenie konta bankowego 
b/ opłaty za transakcje bankowe 
b/ opłaty pocztowe 
c/ wyciąg z KRS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

3. Druk, telefon, materiały biurowe, podróże, inne  
Wkład własny członków nie 

był refundowany 

RAZEM: 59.454,62 
 

 
- Zarząd Stowarzyszenia pracuje społecznie i nie pobierał z tego tytułu żadnych 

wynagrodzeń. 
 
- Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia osób  



 
5.1. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych 

 
Stowarzyszenie w 2009 roku nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych. 
 

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

 
W 2009 roku Stowarzyszenie nie posiadało obligacji, nie objęło udziałów oraz nie nabyło 
akcji w spółkach prawa handlowego. 
 

5.3. Informacja o nabytych nieruchomościach 
 

W 2009 roku Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości. 
 
5.4. Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych 
 

W 2009 roku Stowarzyszenie nabyło następujące środki trwałe lub elementy wyposażenia: 
- rzeźby ludowe 2 szt. 
- namiot do imprez plenerowych, składany 
- odtwarzacz blu-ray do prezentacji Wideo-Art „Adamkowo 1” w CSW w Toruniu. 

 
6. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 
Składane deklaracje:  -  PIT-4R 
     - PIT-11 
     - CIT-8 

 
7. Informacja o przeprowadzanych w organizacji kontrolach: 
 
W roku 2009 przeprowadzono w Stowarzyszeniu kontrolę projektu „W kulki z władzą” w 
części finansowanej przez Powiat Tucholski. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 

Data sporządzenia:     Podpis: 

 

26. 06. 2010 r.                Karol Gutsze 

Prezes Stowarzyszenia na recz Pamiętowa 
i Adamkowa 

 


