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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  

z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino 

za rok 2010r.  

 

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. Monika Blutka – członek zarządu Stowarzyszenia 

zam. 78-124 Gorawino 12 

5. Katarzyna Klimek – 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     

              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   
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                  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. 

  

            Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino posiada status organizacji pożytku    

            publicznego.   

3. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino nie prowadzi działalności   

gospodarczej.  

4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów.  

            1.   Dotacje :         165.062,98 zł 

        w tym UG Rymań – Społeczna Szkoła Podstawowa   114.738,98  

       - Punkt Przedszkolny    37.324,00 zł 

    Projekt ”Umiem pływać - będę bezpieczny”   2.000,00 zł 

        Min. Sportu i Rekreacji Projekt ”Umiem pływać - będę bezpieczny” 11.000,00 zł 

2.   Darowizny 1% podatku       2,146,30 zł 

3. Odszkodowanie PZU SA       4298,35 zł 

Informacje o poniesionych kosztach:  
1. Amortyzacja                 973,25 zł  

2. Materiały i energia                                                                                  21.730,94 zł 

3. Usługi obce                                                                                             43.455,89 zł 

4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne                                              98.954,40 zł 

5. Świadczenia                                                                                            17.848,60 zł   

            6. Pozostałe koszty                                                                                      1.103,25 zł  

7. Podatki i opłaty                                                                                       00,00 zł 

Razem                                                                                                                     184.066,32 zł  

 W tym  Utrzymanie stowarzyszenia                                     7.529,63 zł 

   Utrzymanie SSP i PP               176.536,70 zł   

6.    Dane o:  

a) liczbie zatrudnionych: 

- 2 nauczycieli nauczania zintegrowanego na podstawie umowy o pracę; 

- 1 nauczyciel wychowania przedszkolnego na podstawie umowy o pracę; 

- 1 osoba na podstawie umowy zlecenia - nauczyciel języka angielskiego; 

- 1 osoba na podstawie umowy wolontariackiej - katecheta   

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

Podstawowej w Gorawinie i Punktu Przedszkolnego: 98.954,40 zł 

c) członkom Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino oraz  

innych organów Stowarzyszenia nie wypłacono wynagrodzenia,  

d) Stowarzyszenie nie posiada lokat na rachunkach bankowych,  

e) Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek pieniężnych,  

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

g) Stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości 

h) Stowarzyszenie nie nabyło środków trwałych 

i) Stowarzyszenie nie sporządzało sprawozdań finansowych dla celów statystycznych  
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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 PIT – 4 oraz roczne PIT – 11 i CIT-8.  

    Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązania podatkowe zostały w całości uregulowane. 

 

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

    przeprowadzono kontroli. 

 

 

 W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. działania Zarządu Stowarzyszenia skupiały 

się na realizacji najważniejszych zadań statutowych tj. prowadzenia Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Gorawinie i Punktu Przedszkolnego. 

 Do szkoły uczęszcza 18 uczniów w klasach O - III. Za naukę rodzice nie płacą 

czesnego. Koszty utrzymania placówki pokrywane są z dotacji oświatowej oraz darowizn 

sponsorów. W SSP w Gorawinie  w 2010 roku działał publiczny Punkt Przedszkolny 

prowadzony przez stowarzyszenie, a dotowany przez U.G. w Rymaniu do którego uczęszczało 

15-ścioro wychowanków w wieku 3-5 lat. Jego celem jest propagowanie edukacji przedszkolnej, 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i przygotowanie pięciolatków                    

do obowiązków szkolnych w I klasie. 

  W miesiącach kwiecień – wrzesień realizowaliśmy projekt „UMIEM PŁYWAC- BĘDĘ 

BEZPIECZNY” finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu 

nauczania pływania elementarnego, w którym uczestniczyło 20 uczniów SSP. 

 W okresie maj – sierpień budynek SSP w Gorawinie został objęty projektem 

‘Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rymań” w ramach którego 

został ocieplony, wymieniono okna, instalację wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie na pompy 

ciepła i naprawiono dach, na którym zamontowano solary (ogrzewanie wody). Po wykonaniu 

tych zadań przez inwestora przystąpiliśmy do prac wykończeniowych wewnątrz budynku szkoły. 

Wymalowano korytarze, pomieszczenia klasowe i przedszkolne oraz znajdujące się w nich 

meble, wymieniono wykładziny podłogowe, położono glazurę w łazienkach, wymieniono 

oświetlenie. Tak wiele prac wykonano dzięki ogromnej aktywizacji społeczności lokalnej 

skupionej przy SSP - rodziców uczniów i ich rodzin, a także  sponsorom. Środki uzyskane                  

z tytułu wpłat 1% podatku przeznaczyliśmy na częściowe pokrycie kosztów remontu łazienek 

szkolnych. 

       Stowarzyszenie nadal jest partnerem społecznym w Programie Leader. Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła                   

w Grupie” z siedzibą w Gościnie. Członkowie zarządu biorą udział w dostępnych szkoleniach 

pisania wniosków i ich rozliczania oraz w seminariach „Ekonomia społeczna – ekonomią 

lokalnego sukcesu”.     

 W 2010 r., członkowie stowarzyszenia wraz z Radą Sołecką ,OSP i Klubem Sportowym 

organizowali szereg imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców naszej wsi i okolic. 

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

Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2010 r.     
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 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, Klubem Sportowym oraz 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Gorawinie, a także pracy członków Stowarzyszenia i wielu 

mieszkańców naszej wsi.               

              

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne dostępne jest w biurze rachunkowym KAPEFKA w Kołobrzegu ul. 

Dubois 27 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.       


