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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  

z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino 

za rok 2005r.  

 

 

1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino 

Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino 

Adres i siedziba: Gorawino 44 

                                  78-124 Gorawino, gm. Rymań 

      Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28 czerwca 2001r.  

      Numer KRS: 0000018209  

      Numer REGON: 331082533 

 

      Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino:  

1. Grażyna Pakos – prezes Stowarzyszenia 

zam. 78-124 Gorawino 6B  

2. Mieczysław Sandorski – wiceprezes Stowarzyszenia 

zam. 78-124 Gorawino 62 

3. Elżbieta Duczkowska – sekretarz Stowarzyszenia 

zam. 78-124 Gorawino 35A/14  

4. Krystyna Osiadła – skarbnik Stowarzyszenia 

zam. 78-124 Gorawino 79   

5. Jan Subotowicz – członek zarządu Stowarzyszenia 

zam. 78-124 Gorawino 35A/17 

6. Monika Blutka – członek zarządu Stowarzyszenia 

zam. 78-124 Gorawino 12 

7. Ryszard Kamiński – członek zarządu Stowarzyszenia 

zam. 78-124 Gorawino 35/4  

 

Cele statutowe Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino ( § 9 statutu): 

 

Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego 

i gospodarczego wsi Gorawino w gminie Rymań, 

2. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej    

      społeczności, 

3. prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności mającej szczególnie trudną 

sytuację życiową i materialną, bezrobotnych i byłych pracowników PGR-ów, 

4. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przedszkoli, szkolnictwa 

podstawowego i innej, 

5. inne działania na rzecz ogółu społeczności lokalnej. 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

          1. prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Gorawinie, 

               2. prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez, obozów, kursów edukacyjnych,    

                   sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań   

                   dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych - mieszkańców wsi Gorawino, 

          3. organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych i ofiar     
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              wypadków drogowych, 

           4. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi               

               Gorawino, 

               5. popularyzację idei rolnictwa ekologicznego,  

          6. wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Gorawino w gminie Rymań i tworzenie   

                  nowych miejsc pracy, 

  7. wspieranie działania samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich, 

                8. działalność na rzecz upowszechniania ekoturystyki, sportu, rekreacji oraz  

    aktywnego wypoczynku, 

              9. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,  

            10. propagowanie, rozwijanie oraz wprowadzanie w życie zasad oraz metod rozwoju  

            11. promocję i organizację wolontariatu, 

      12. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy   

                między społeczeństwami. 

  

 W dniu 03.02.2005r. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino uzyskało status 

organizacji pożytku publicznego.   

 

3. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju wsi Gorawino nie prowadzi działalności   

gospodarczej.  

4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów.  

            1.   Dotacje          119.015,00 zł                                        

2. Darowizny 1% podatku                                                                       573,69 zł  

3. Darowizny                                                                                         5.671,27zł  

4. Imprezy własne                           248,00 zł  

 

5. Informacje o poniesionych kosztach:  
1. Materiały i energia                                                                             16.819,73 zł 

2. Usługi obce                                                                                         12.115,34 zł 

3. Podatki i opłaty                                                                                        250,00 zł  

4. Płace                                           55.607,25 zł 

5. Koszty ponoszone na rzecz pracowników                                          11.034,82 zł   

            6. Pozostałe koszty                                                                                         50,00 zł  

 

Razem                                                                                                      95.877,14 zł  

 W tym  Utrzymanie stowarzyszenia                                    6. 924,51zł 

   Utrzymanie szkoły             88.952,63 zł  

   

6.    Dane o:  

a) liczbie zatrudnionych 

       3 osoby na podstawie umowy o pracę na następujących stanowiskach: 

- 1 nauczyciel wychowania przedszkolnego, 

- 2 nauczycieli nauczania zintegrowanego, 

       1 osoba na podstawie umowy zlecenia:   

- katecheta   

b) łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę pracowników Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Gorawinie:   55.607,25 zł 

c) łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia:   11.034,82 zł 

d) członkom Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino oraz  

innych organów Stowarzyszenia nie wypłacono wynagrodzenia,  
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e) Stowarzyszenie nie posiada lokat na rachunkach bankowych  

f) Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek pieniężnych,  

g) Stowarzyszenie nie nabyło obligacji, ani akcji w spółkach prawa handlowego 

h) Stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości 

i) Stowarzyszenie nie nabyło środków trwałych 

j) Stowarzyszenie nie sporządzało sprawozdań finansowych dla celów statystycznych  

 

7. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i  

    samorządowe  

 

8. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino z  

    tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz informacja w sprawie składanych 

    deklaracji podatkowych 

    W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino składało co  

    miesiąc deklaracje podatkowe:  CIT – 0 oraz PIT – 4, 

    Na dzień 31.12.2005r. zobowiązania podatkowe zostały w całości uregulowane. 

9. W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino nie    

    przeprowadzono kontroli. 

10.Do sprawozdania dołączono odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz 

Ekorozwoju Wsi Gorawino  

 

- nr 1/05 z dnia 07.01.2005r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Gorawinie 

- nr 2 z dnia 25.04.2005r. w sprawie korekty budżetu Społecznej Szkoły Podstawowej w 

Gorawinie  

        

 W okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. główne działania Stowarzyszenia skupiły się 

na realizacji najważniejszego celu statutowego tj. prowadzeniu Społecznej Szkoły Podstawowej 

w Gorawinie. Szkołę tę powołano w miejsce zlikwidowanej placówki publicznej. Było to 

możliwe dzięki determinacji wszystkich mieszkańców Gorawina. Rok 2005r. - to już 5 rok jej 

istnienia.  

 Obecnie do Szkoły uczęszcza 28 uczniów w klasach O - III. Rodzice dzieci to głównie 

rolnicy i byli pracownicy PGR-u. Za naukę rodzice nie płacą czesnego. Koszty utrzymania 

placówki pokrywane są z dotacji oświatowej oraz darowizn sponsorów. W okresie 

sprawozdawczym m.in. Rada Sołecka w Gorawinie przekazała kwotę 350 zł na zakup zasobnika 

na ciepłą wodę do CO. Stowarzyszenie otrzymało także 2700 zł darowizny od posła J.Łącznego 

na pokrycie zadłużenia wobec ZUS oraz 300 zł darowizny spółki „Agrar” w Gorawinie, którą 

przeznaczono na doposażenie sali komputerowej w oprzyrządowanie (słuchawki i myszki).         

 Istotny wkład w prowadzeniu „małej szkoły” mają rodzice dzieci. Codziennie sprzątają 

sale lekcyjne, dbają o teren wokół szkoły, gromadzą opał na zimę. W lipcu i sierpniu 2005r. 

odnowili jedną z sal lekcyjnych i korytarze szkolne. 

 W 2005r. Stowarzyszenie zorganizowało szereg imprez kulturalno-oświatowych dla 

mieszkańców naszej wsi i okolic: Piknik Integracyjny z okazji Dnia Otwartej Szkoły, Dzień 

Babci i Dziadka, Zabawa Andrzejkowa, Zabawa Karnawałowa, Dzień Kobiet, Dzień Matki oraz 

Dzień Dziecka.  

 Nasze Stowarzyszenie nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem „Amazonki” w 

Kołobrzegu, owocem której była prelekcja na temat profilaktyki raka piersi i promocji zdrowia. 

 W okresie ferii zimowych odbywały się zajęcia dla dzieci pt. „Ferie z Martynką”, w 

ramach których m.in. zorganizowano wyjazd do kina oraz spotkanie z leśniczym Nadleśnictwa 

Gościno, który wygłosił pogadankę na tematy przyrodniczo - ekologiczne oraz p/poż w lesie. W 
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wakacje natomiast dla dzieci w wieku 6 do 11 lat, zorganizowano zajęcia rekraacyjno-

edukacyjne, które  przygotowała i poprowadził wolontariusz Beata Mendelska. Dwukrotnie (w 

lipcu i we wrześniu) w naszej szkole miało miejsce przedstawienie „Fundacji Pogotowie 

Teatralne” ze Szczecina, dla wszystkich dzieci z Gorawina i okolic.  

 Jak co roku ważnym wydarzeniem dla naszej miejscowości był udział w akcji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2005r., kiedy to zebraliśmy kwotę 980 zł.     

 Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia była możliwa dzięki dobrej współpracy z 

samorządem gminnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rymaniu, Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu, Radą Sołecką, Radą Parafialną oraz Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Gorawinie, a także pracy członków Stowarzyszenia i wielu mieszkańców naszej wsi.               

             

 

 

                    WICEPREZES                                                               PREZES   

              Mieczysław Sandorski                                                     Grażyna Pakos   

                    Stowarzyszenia                                                           Stowarzyszenia  

    na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino                      na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino 

 
Wszystkie załączniki do sprawozdania są dostępne w biurze rachunkowym KAPEFKA w Kołobrzegu ul. 

Łopuskiego 23 lub w siedzibie Społecznej Szkoły Podstawowej w Gorawinie 44 po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu terminu wglądu do ww. dokumentów nr tel. (0 94) 35 860 66.       

 

 


