Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Oświatowego Wsi Kwiatonowice
w roku 2006.
I. Dane o organizacji:
- nazwa organizacji: Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice.
- siedziba i adres: województwo małopolskie, gmina Gorlice, powiat Gorlicki, miejscowość
Kwiatonowice 21, 38 – 333 Zagórzany.
- data wpisu do rejestru i numer w rejestrze: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – 20 lipca
2001 r. jako organizacja poŜytku publicznego dnia 31 sierpnia 2006 r.
- numer KRS: 0000029354
- numer NIP: 738 – 18 – 71 – 415
- numer REGON: 492047440
- dane dotyczące członków Zarządu organizacji:
Renata śegleń – Prezes, zam. Kwiatonowice 128, 38-333 Zagórzany,
Barbara Karp – Wiceprezes, zam. Kwiatonowice 71, 38 – 333 Zagórzany
Małgorzata Bajorek – Członek Zarządu, zam. Kwiatonowice 102, 38 – 333 Zagórzany
GraŜyna Wilczkiewicz – Członek Zarządu, zam. Kwiatonowice 108, 38 – 333 Zagórzany
Renata Filipowicz - Członek Zarządu, zam. Kwiatonowice 21, 38 – 333 Zagórzany
- cele statutowe Stowarzyszenia:
 wspieranie wszechstronnego i zrównowaŜonego rozwoju oświatowego, społecznego,
kulturalnego i gospodarczego Kwiatonowic i okolic.
 wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnych
społecznościach.
 zajmowanie stanowiska w sprawie aktów prawnych oraz decyzji administracji oświatowej
i samorządowej dotyczących szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
 zdobywanie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi
o podobnym charakterze w kraju i za granicą.
2. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć słuŜących integracji środowiska wiejskiego.
3. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych
placówek opiekuńczo – wychowawczych.
4. Prowadzenie zajęć, szkoleń, kursów edukacyjnych, imprez sportowych, turystycznych,
rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieŜy i osób
dorosłych.
5. Działanie na rzecz sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, promocji zdrowia
i zdrowego stylu Ŝycia w szerokim rozumieniu tych pojęć.
6. Organizowanie pomocy i opieki dla dzieci, młodzieŜy, osób starszych, niepełnosprawnych,
oraz wsparcia rodzin w trudnej sytuacji, dysfunkcyjnych.
7. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności ekologicznej, kulturalnej, w tym działania na
rzecz zachowania i rozwoju lokalnej toŜsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
8. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.
9. Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych, udział w istniejących.
10.Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury Kwiatonowic i okolic.
11. Prowadzenie działalności wydawniczej.
12.Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych
z realizacją celów Stowarzyszenia.
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Zasadą działalności Stowarzyszenia jest zasada non profit, organizacja nie prowadzi działalności
odpłatnej, wszystkie działania realizowane są nieodpłatnie.
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych to otrzymane granty i dotacje:
 ,,Mała Szkoła” – Publiczne Gimnazjum w Kwiatonowicach,
 prowadzenie świetlicy – placówki wsparcia dziennego,
 ,,Doświadczamy, odkrywamy, przeŜywamy” – równanie szans edukacyjnych,
 ,,Nadmorskie wędrówki” - wypoczynek wakacyjny,
 ,,Klub Młodego Odkrywcy” – program koordynowany przez Stowarzyszenie na terenie
całej gminy,
 ,,Pajacyk” - doŜywianie dzieci,
 program stypendialny im. Braci Potoczków – dla uczniów Publicznego Gimnazjum,
 ,,Dyplom z marzeń” – program dla studentów,
 ,,Edukacja multimedialna” – program wyrównywania szans edukacyjnych,
 ,,Kuźnia” – program dotyczący rozwoju instytucjonalnego organizacji,
 ,,Indywidualny rozwój” – dotacja na szkolenia pracownika Stowarzyszenia,
III. Informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia (patrz załącznik nr 1):
- Uchwała Nr 1/48/2006 Zarządu SOWK – w sprawie bilansu Stowarzyszenia na koniec roku
budŜetowego 2005,
- Uchwała Nr 2/49/2006 Zarządu SOWK – w sprawie gospodarowania dotacją Wójta Gminy Gorlice na
prowadzenie szkoły w 2006 r.,
- Uchwała Nr 3/50/2006 Zarządu SOWK – w sprawie funduszu statutowego Stowarzyszenia,
- Uchwała Nr 4/51/2006 Zarządu SOWK – w sprawie planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2006,
- Uchwała Nr 5/52/2006 Zarządu SOWK – w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia oraz
wykreślenia członków ze Stowarzyszenia,
- Uchwała Nr 6/53/2006 Zarządu SOWK – w sprawie projektu organizacyjnego Publicznego
Gimnazjum,
- Uchwała Nr 7/54/2006 Zarządu SOWK – w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia,
- Uchwała Nr 8/55/2006 Zarządu SOWK – w sprawie gospodarowania dotacją Wójta Gminy Gorlice na
prowadzenie szkoły w 2006 r.,
- Uchwała Nr 9/56/2006 Zarządu SOWK – w sprawie powołania kierownika Świetlicy
socjoterapeutycznej,
- Uchwała Nr 10/57/2006 Zarządu SOWK – w sprawie gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Wysokość uzyskanych przychodów wyniosła: 324 257, 57 zł
- środki pochodzące z dotacji: 314 349, 63 zł
- środki pochodzące z budŜetu gminy: 268 284 zł
- darowizny od osób prywatnych: 9 904, 50 zł
VI. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych: 3 644,61 zł
b) administrację (telefon, opłaty pocztowe, delegacje, opłaty administracyjne: 8 563, 81 zł
c) działalność gospodarczą: 0 zł
d) pozostałe koszy: 20 520, 20 zł
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VII. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu:
 na podstawie umów o pracę – 17 osób (14 osób pedagodzy, 3 osoby administracja),
 na podstawie umów zlecenia i o dzieło: 12 osób
b) łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń z podziałem na:
 wynagrodzenia i ubezpieczenia:200 770,63 zł
 nagrody i premie: 5 793 zł
 dodatkowe świadczenia roczne: 3 967 zł
c) Członkowie Zarządu oraz innych organów Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzeń za pracę
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 18 046 zł
e) Stowarzyszenie nie udzielało poŜyczek pienięŜnych
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Bank BPH o/Gorlice
 rachunek bieŜący - 2 119,20 zł
 rachunek pomocniczy/fund. cel. – 4 411,66 zł
 rachunek pomocniczy/fund. cel. – 0,61 zł
 rachunek pomocniczy/fund. cel. – 6 640, 37 zł
 rachunek pomocniczy/fund. cel. – 0,01 zł
g) Stowarzyszenie nie nabyło Ŝadnych obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
h) Stowarzyszenie nie nabyło Ŝadnych nieruchomości
i) Stowarzyszenie nie nabyło Ŝadnych środków trwałych
j) wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwym sprawozdaniu: 13 301, 70 zł
VIII. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku
finansowym tej działalności:
- zadania zlecone: prowadzenie Publicznego Gimnazjum – 266 784 zł
- zawierane ze Stowarzyszeniem umowy na realizowane działania są w formie wsparcia wykonania
zadania.
IX. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia :
- z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych: rozliczenia w formie PIT-4 – 8 041,70 zł
- informacja o składanych deklaracjach podatkowych: deklaracja PIT-4 składana do 20 kaŜdego
miesiąca.
W okresie sprawozdawczym za 2006 rok w Stowarzyszeniu Oświatowym Wsi Kwiatonowice
była przeprowadzona kontrola Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z pracy Komisji – załącznik nr 2.

Prezes Stowarzyszenia - Renata śegleń

Członek Zarządu – Renata Filipowicz

Kwiatonowice, 14. 03. 2007 r.
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