Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa
ZA 2008 ROK.

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
oświatowego poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań służących tym celom,

i

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
DZIAŁALNOŚCI
WRAZ
Z
WYSZCZEGÓLNIENIEM
REALIZOWANEGO CELU STATUTOWEGO (ZGODNIE Z PUNKTEM 1.7)
2.1. Pamiętowskie Gosposie (cel 1, 2, 3, 7 statutu) – koordynacja: Anna Berezicka
Działania i rezultaty:
1. Przeprowadzenie imprez dla lokanej społeczności (Dziań Matki, topienie Marzanny,
turniej siatkarski, pomoc przy organizacji „Rodzinnego Dnia Chłopa”)
2. Wydanie lokalnej książki kucharskiej
3. Włączenie młodzieży w rozwój miejscowości, nauka samodzielnego prowadzenia
projektów i imprez
4. Prezentacja miejscowości na ponadregionalnej imprezie w Grucznie (ok 13.000
odwiedzających)
5. Zakup zastawy stołowej i sztućców dla 30 osób
Budżet: 4.500 zł z programu „Make a connection” PFDiM
Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa wspierało nieformalną grupę młodzieży,
użyczało konta i czuwało nad stroną finansową projektu.
2.2. Udział w plenerach rzeźbiarskich w Kęsowie (cel
Renata Borowiecka-Gutsze

7, 2 statutu) - koordynacja:

Działania i rezultaty:
W ramach plenerów przez artystę ludowego Jana Czupryniaka została wykonana
wielkoformatowa rzeźba ptaka, przygotowane zostały cokoły murowane do montażu rzeźby.
Po wykonaniu rzeźby została ona przewieziona przez podwykonawcę do Adamkowa i
zainstalowana na uprzednio przygotowanym cokole. Dzięki naszemu zaangażowaniu w
plenery oraz zrozumieniu ze strony wójta otrzymaliśmy od Gminy Kęsowo dodatkowo drugą
rzeźbę, wykonaną przez artstę ludowego Bartłomieja Kędzierskiego.
Razem rzeźby te stanowią zalążek „Muzeum Ptaka Drewnianego”
Budżet: 1.000 zł z dotacji Gminy Kęsowo
2.3. Masz głos masz wybór (cel 1, 3, 6 statutu) – koorynacja: Karol Gutsze
W ramach programu „Masz głos, masz wybór” przeprowadzona została debata z wójtem w
Wiejskim Domu Kultury (w siedzibie gminy) zakończona podpisaniem przez wójta deklaracji
dotyczącej planowanych w 2008 roku działań.
Następnie zrealizowano działanie „Wesoły autobus – poznaj swoją gminę”, polegające na
przejeździe autobusem po całej gminie. Sołtysi pokazali to, co w ich sołectwie jest
najpiękniejsze i to, co najpilniej wymaga poprawy. Akcja ta pozwoliła na zasygnalizowanie
najbardziej palących problemów każdej miejscowości, a dzięki pokazaniu najciekawszych
walorów miała pozytywne zabarwienie. Stworzyła możliwość bezpośredniej rozmowy
mieszkańców z przedstawicielami władz samorządowych i pozwoliła na porównanie
problemów przedstawianych przez mieszkańców z planami samorządu. Dzięki odwiedzeniu
prawie wszystkich miejscowości gminy powstała możliwość porównania swoich problemów
z problemami sąsiednich miejscowości, co pozwoliło lepiej zrozumieć kolejność
planowanych inwestycji lub też skutecznie walczyć o zmianę priorytetów wyznaczonych
przez samorząd.
Monitoring prowadzony był w oparciu o mieszkańców, którzy są bezpośrednimi
beneficjentamipoprzez inwestycji. W ten sposób sprawdzono nie tylko wykonanie
zobowiązań, lecz też reakcję społeczeństwa na przeprowadzone inwestycje. Do współpracy
pozyskano przedstawicieli Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Żalno.

Ostatnim działaniem była debata podsumowująca wyniki monitoringu. Zoatała ona połączona
z drugą edycją turnieju kręglarskiego „W kulki z władzą”, co umożliwiło bezpośrednią
dyskusję z wójtem w czasie wspólnej gry po debacie. Stworzyliśmy warunki do nieformalnej
wymiany zdań, skróciliśmy dystans między władzami a obywatelami, realizując cele ustalone
w pierwszej edycji turnieju, spójne z celami akcji „Masz głos, masz wybór”.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” można uznać za sukces pomimo niezbyt wielkiego
zaineresowania społecznego, jest to jeden z pierwszych kroków służących budowaniu
świadomości obywatelskiej oraz zachęcających do czynnego udziału w tworzeniu
demokratycznego państwa.
Budżet: 2.000 zł z dotacji Fundacji Batorego
2.4. Oganizacja imprezy sołeckiej „Rodzinny Dzień Chłopa” (cel 1, 2, i 7 statutu) –
koordynacja Karol Gutsze
W drugiej edycji „Rodzinnego Dnia Chłopa” pomimo niesprzyjającej aury wzięło udział ok.
200 osób z Sołectwa Pamiętowo oraz ich goście. Po raz pierwszy w Pamiętowie odprawiona
została msza polowa, gospodynie przygotowały poczęstunek, przyjechała grupa kabaretowa z
Kęsowa, dla dzieci była trampolina, balony i wata cukrowa, grał zesół muzyczny oraz odbyło
się wiele konkursów. Obchody połączone były ze spływem kajakowym, wystawą
poplenerową „Dwory i Przyroda” i z obchodami Światowego Dnia Ziemniaka, finansowanech
z programu „Na wsi – nie tylko ziemniaki”. Dotacja pozwoliła na opłacenie ubezpieczenia,
sprzątania terenu po imprezie, zakup grzejnika do toalety oraz sfinansowanie poczęstunk u dla
gości.
Relacja z imprezy pojawiła się w radiu, w telewizji lokalnej i w prasie, co stanowi promocję
naszej okolicy.
Budżet 1.000,- zł z dotacji Gminy Kęsowo
2.5. 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, starostwa i
przedsiębiorców. W całej imprezie (treningi, eliminacje i turniej) wzięło udział około 100
osób. Szczegślnie pozytywnie ocenić należy chęć uczestnictwa w następnej edycji wyrażoną
przez wielu uczestnikśw imprezy. Impreza została połączony z tegoroczną edycją akcji „Masz
głos masz wybór”, której cele w dużym stopniu pokrywają się celami turnieju.
Budżet: 1.500 zł z czego 1.000 zł Powiat Tucholski, 500 zł Gmina Kęsowo
2.6. Organizacja imprez kulturalnych i integrujących społeczność Sołectwa Pamiętowo
(cel 1, 5 i 8 statutu) – koordynacja: Karol Gutsze
W ramach zadania dofinansowany został wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa wraz ze
zwiedzaniem skansenu wiejskiego w Stopce, wyżywienie na integrującym mieszkańców
sołectwa turnieju piłki siatkowej „Młodzi kontra starzy”, dofinansowane zostało honorarium
dla instruktorki tańca na cyklu zajęć dla mieszkańców sołectwa (pozostała część honorarium
opłacona została ze środków programu „Działaj Lokalnie IV”), sfinansowane zostały wydatki
związane z organizacją zabawy Mikołajkowej dla dzieci z terenu sołectwa, dofinansowane
zostało wyżywienie na zabawie Andrzejkowej oraz zakupine zostały słodycze na spotkania
mieszkańców w świetlicy wiejskiej.
Dzięki połączeniu środków pozaskanych z innych programów ze środkami otrzymanymi w
ramach tej dotacji z Gminy możliwa była realizacja przedsięwzięć w zakresie większym od
przewidzianego.
Budżet: 1.000,- zł z dotacji Gminy Kęsowo

2.7. „Na wsi – nie tylko ziemniaki” (cel 1, 5 i 8 statutu) – koordynacja: Karol Gutsze
Działania:
1. Plenery malarskie „Dwory i przyroda” – Renata Borowiecka-Gutsze
2. Spływ kajakowy rzeką Kamionką – Marek Leśnicki
3. Obchody Światowego Dnia Ziemniaka (w ramach „Rodzinnego Dnia Chłopa”) –
Karol Gutsze
4. Ścieżka ornitologiczna – Renata Borowiecka-Gutsze
5. Strona internetowa projektu – Karol Gutsze
W ramach przygotowań do programu wytynkowana została toaleta, zakupiony został aparat
fotograficzny do dokumentacji działań, zakupiliśmy materiały do plenerów malarskich dla 15
dzieci, antyramy oraz komplet garnków do przygotowania potraw.
W plenerach malarskich wzięło udzał 15 utalentowanych plastycznie dzieci z Pamiętowa,
Kęsowa i Żalna, które miały okazję pod okiem doświadczonej instruktorki, z użyciem
profesjonalnych materiałów, zrobić pierwsze kroki swojej artystycznej drogi. Miały one też
profesjonalny wernisaż w Pamiętowie (z udziałem lokalnych mediów), na którym najlepsi
otrzymali nagrody. Nagrodą dla wszystkich uczestników był wyjazd studyjny do Torunia.
Spływ kajakowy rzeką Kamionką odbył się pomimo niesprzyjającej pogody, frekwencja była
stuprocentowa, został on też pokazany w teleizji bydgoskiej, co stanowi promocję naszego
regionu.
Obchody Światowego Dnia Ziemniaka odbyły się w ramach „Rodzinnego Dnia Chłopa”.
Dzięki dotacji możliwe było wytynkowanie toalety, zakup garnków, zaproszenie zespołu
muzycznego, ufundowanie nagród na konkursy, zapewnienie poczęstunku zaproszonym
gościom.
Do wytycznia ścieżki ornitologicznej pozyskaliśmy prof. Przystalskiego z Katedry Biologii
UMK w Toruniu. Oznakowanie ścieżki oraz folder reklamowy „Ptasiej Wioski” został
wykonany przez profesjonalną firmę reklamową.
W ramach projektu powstała strona internetowa dotycząca tego programu, wkomponowana w
stworzoną społecznie stronę Stowarzyszenia: www.stopa.tuchola.pl
Budżet: 20.974,- zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
2.8. „Wspólnie tańczymy w przyszłość” (cel 1. i 2. statutu) – koordynacja: Marek
Leśnicki
Kurs tańca, kurs gotowania, porady stylistki i projektantki mody, organizacja wspólnej
zabawy Andrzejkowej, Sylwestra i kuligu dla dzieci. Najważnbiejsze były walory
integracyjne działania. W ramach programu dokonano też zakupu kuchenki do świetlicy.
Budżet: 3.000,- z programu „Działaj Lokalnie” PAFW i TMZC
2.9. Organizacja usługi społecznej – wyjazd w Bieszczady (cel 2, 5 i 6 statutu) –
koordynacja: Beata Wiśnioch
Tygodniowy wyjazd w Bieszczady dla najaktywniejszej młodzieży z terenu Gminy Kęsowo
miał na celu zachęcenie młodzieży do działań społecznych, nagrodzienie najbardziej
zaangażowanych osób.
Budżet: 11.000,- zł – usługa dla Gminy Kęsowo
2.10. Pozyskiwanie środków na działalność (cel 4. statutu)
Pozyskiwanie środków na programy zakończone powodzeniem zaowocowało uprzednio
przedstawionymi osiągnięciami. Oprócz tego składane były wnioski nieuwieńczone

pozyskaniem dotacji do: Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji J&S Pro Bono Poloniae,
Fundacji Wspomagania Wsi, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Złożone zostały
wnioski na 2009 rok do Ministerstwa Kultury i Dziadzictwa Narodowego (na plenery
rzeźbiróarzy ludowych) oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (na plenery studentów
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) na łączną wyskość 41.915,- zł. Celem plenerów jest
rozwój „Ptasiej Wioski” jako centrum kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz jego
promocja (punkt 2. i 7. statutu).
3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

Lp.

Źródła przychodów

Kwota w zł

1.

Dotacje publiczne

25.474,00

2.

Dotacje orgsanizacji prywatnych

9.500,00

3.

Dotacje osób prywatnych

2.253,13

4.

Usługi społeczne

5.

Składki członkowskie

11.000,00
260,00

RAZEM:

48.487,13

Dane liczbowe zostaną nieznaczne skorygowane po sporządzeniu sprawozdania finansowego.
Działalności gospodarczej nie prowadzono
5. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Lp.
1.

2.

3.

Rodzaje kosztów
Realizacja celów statutowych
Koszty administracyjne
a/ prowadzenie konta bankowego
b/ opłaty za transakcje bankowe
b/ opłaty pocztowe
c/ wyciąg z KRS
Druk, telefon, materiały biurowe, podróże, inne

Kwota w zł
47.681,95
408,00
168,00
100,00
80,00
60,00
Wkład własny członków nie
był refundowany

RAZEM:

48.497,95

-

Zarząd Stowarzyszenia pracuje społecznie i nie pobierał z tego tytułu żadnych
wynagrodzeń.

-

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia osób

5.1. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło

Lp.
1.

Rodzaj wynagrodzeń

Kwota w zł

Umowy o dzieło

7.160,00

RAZEM:

7.160,00

5.2. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych
Stowarzyszenie w 2008 roku nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych.
5.3. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
W 2008 roku Stowarzyszenie nie posiadało obligacji, nie objęło udziałów oraz nie nabyło
akcji w spółkach prawa handlowego.
5.4. Informacja o nabytych nieruchomościach
W 2008 roku Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości.
5.5. Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych
W 2008 roku Stowarzyszenie nie nabyło środków trwałych.
5.6. Informacja o nabytym wyposażeniu:
- grzejnik do toalety
- rzeźba drewniana do Adamkowa
- zastawa stołowa i sztućce na 30 osób do świetlicy
- garnki, patelnie i tace do świetlicy
- aparat cyfrowy
- kuchenka gazowa
6. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Składane deklaracje:

-

PIT-4R
PIT-11

7. Informacja o przeprowadzanych w organizacji kontrolach:
W roku 2008 nie przeprowadzono w Stowarzyszeniu kontroli.

Data sporządzenia:

Podpis:

25. 01. 2009 r.

/Karol Gutsze/
Prezes Stowarzyszenia na recz Pamiętowa
i Adamkowa

