Sprawozdanie merytoryczne za 2007 rok
Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., sporządzone zgodnie z wytycznymi
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji.
1. Instytucja:
Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic „Dłubnia u źródeł”
Imbramowice 114, 32-353 Trzyciąż
telefon 012/ 389 45 33
e-mail stowarzyszenie@imbramowice.pl; www.imbramowice.pl
KRS 0000265998; NIP6372085266; REGON 120353702
Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego 2 kwietnia 2007 r.
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes:
Tomasz Korczyński
Sekretarz:
Elżbieta Dziasek
Skarbnik:
Agnieszka Kowal
Członkowie: Grażyna Gałaś
Marek Żak
2. Zasady, formy i cele działalności statutowej:
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich i podnoszenia jakości życia mieszkańców wsi, w tym szczególnie:







Aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców wsi,
Ochrona przyrody i krajobrazu wsi,
Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi,
Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 Organizację i prowadzenie kursów, szkoleń i zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
 Działalność kulturalno-oświatową zmierzającą do zachowania rozwoju lokalnej tożsamości,
tradycji i obyczajów.
 Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 Popularyzacja rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych.
 Kultywowanie tradycji i historii.
 Zaangażowanie w opiekę nad zabytkami i obszarami chronionymi.

 Wsparcie wdrażania i realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich – krajowych, Unii
Europejskiej i innych.
 Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami społecznymi
i partnerami gospodarczymi w zakresie objętym celami stowarzyszenia na poziomie
krajowym i międzynarodowym.
 Popularyzację wypoczynku. turystyki, sportu i rekreacji.
 Zbieranie, dokumentowanie i upowszechnianie wydarzeń i materiałów istotnych dla rozwoju
regionu
 Działalność promocyjno-informacyjną związana z celami Stowarzyszenia
 Redagowanie strony internetowej o tematyce objętej działaniami stowarzyszenia.
 Wspieranie transferu innowacji i nowych technologii.
 Inne działania sprzyjające realizacji celów organizacji.
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:
 „Artystyczne Ferie Zimowe”
 „Spotkania na rowerowych szlakach Doliny Dłubni”
 „Wakacyjne spotkania z językiem angielskim i kultura anglosaską”
 Stoiska promocyjne w trakcie imprez regionalnych: Targi Przedsiębiorczości w Olkuszu,
Święto Ziemniaka w Gminie Trzyciąż, Odpust
w Sanktuarium Męki Pańskiej
w Imbramowicach
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
Zgodnie ze statutem i wpisem do KRS Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowice „Dłubnia u źródeł”
nie prowadzi działalności gospodarczej
4. Uchwały władz stowarzyszenia
Najwyższym organem decyzyjnym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zbierające się
raz do roku.
W roku 2007 Walne Zebranie odbyło się w dniu 10 czerwca i podjęło następujące uchwałę nr
1/2007 o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowice
”Dłubnia u źródeł” za rok 2006.
W okresie sprawozdawczym Zarząd stowarzyszenia spotykał się w terminach: 07.01.2007;
27.01.2007; 15.03.2007; 20.05.2007; 02.06.2007; 07.07.2007; 28.07.2007; 15.08.2007;
07.10.2007; 08.12.2007.
Zarząd podjął następujące uchwały:
Nr 1/2007 w sprawie przyjęcia nowych członków
Nr 2/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Nr 3/2007 w sprawie umowy użyczenia.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł

Źródło

Składki członkowskie
Darowizny od osób indywidualnych i od instytucji oraz wkład własny uczestników
projektów
Fundacja Wspomagania Wsi
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Razem przychody 2007

Kwota w zł

210,00
1 910,60
3 000,00
9 900,00
15 020,60

6. Informacja o poniesionych kosztach na:

a) realizację celów statutowych: 15 035,63
b) administrację:
00
c) działalność gospodarczą:
nie dotyczy
d) pozostałe koszty:
00
7. Dane o liczbie zatrudnionych osób
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników.
8. Wartość aktywów i pasywów

Aktywa

Kwota w zł

za rok
2006
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Razem aktywa obrotowe
Pasywa
Kapitał podstawowy
Zobowiązania krótkoterminowe
Strata
Razem pasywa

760,57
760,57

za rok
2007
322,83
153,62
476,45

493,67 493.67
266,90
-17,22
760,57 476.45

9. Nabyte nieruchomości
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nabyło w użytkowanie budynek przeznaczony do
remontu kapitalnego z przeznaczeniem na siedzibę stowarzyszenia na podstawie umowy
użyczenia z Parafią Imbramowice.
10. Zadanie zlecone przez organy administracji publicznej:
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie realizowało zadań zleconych przez administrację
publiczną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również
na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

