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Projekt miesiącaProjekt miesiąca
Audioprzewodnik po stadninie

Pełny tytuł: Utworzenie spójnego systemu promocji i informacji o historii Stadniny koni Moszna – wykonanie tablic, 
edycja broszur oraz wdrożenie audioprzewodnika. 
Wnioskodawca:  Stadnina Koni „Moszna” Sp. z o.o. 
Lokalizacja: Moszna, gm. Strzeleczki
Termin realizacji:  2012 r.
Wnioskowana kwota wsparcia:  11 363,80 zł
Wartość całego projektu 
(wg wniosku):  19 461,82 zł   
Dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlinskich, Przedsięwzięcie 2-2. 
Rozwój agroturystyki, bazy gastronomicznej i noclegowej oraz rozwój turystyki aktywnej .
Opis projektu:  
Opracowanie i wdrożenie systemu informacji wizualnych (tablice informacyjne) oraz audio (możliwość wysłuchania 
nagrań o historii stadniny, będąc mobilnym, czyli podczas przechadzki po terenie) – na podstawie informacji 
przekazanych przez żyjących świadków wydarzeń historycznych, to z jednej strony ochrona niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego (świadkowie wydarzeń z historii stadniny są już w podeszłym wieku, a wraz z nimi zaginie możliwość ochrony 
i edukacyjnego oraz turystycznego wykorzystania tych informacji), a z drugiej promocja materialnego wymiaru historii 
tego terenu (oznakowanie miejsc ważnych w historii stadniny tablicami informacyjnymi). Potrzeba realizacji tego projektu 
wynikała z faktu, że odwiedzający Stadninę mieszkańcy Mosznej i okolic (obecnie Stadnina jest odwiedzana rocznie przez 
7000 osób w sezonie), obszaru Partnerstwa Borów Niemodlińskich, a także osoby spoza obszaru nie mieli możliwości 
poznania tej historii, ponieważ nie została ona spisana i udostępniona publicznie. Operacja ma wpływ zarówno na rozwój 
turystyczny samego miejsca (Stadniny), Mosznej, jak i całego obszaru Partnerstwa Borów Niemodlińskich wzmacniając 
specyfikę tej miejscowości jako miejsca związanego historycznie i współcześnie z jeździectwem. W ramach projektu 
wykonanych zostało 36 tablic, 10 000 broszur i 10 audioprzewodników. Przenośny audioprzewodnik z nagraniami 
dźwiękowymi to świetny sposób na samodzielne zwiedzanie Stadniny. Poprowadzi turystę trasą obejmującą najbardziej 
atrakcyjne obiekty dostarczając wielu ciekawych informacji, także takich, których nie da się znaleźć w tradycyjnych 
przewodnikach. Odtwarzacz z nagraniami można wypożyczyć bezpłatnie w biurze Stadniny w Mosznej. Audioprzewodnik 
nagrany został w językach: polskim, niemieckim, czeskim, angielskim. 

Wyszukiwanie dla kontro-
lera dokumentów i in-
formacji z okresu niemal 

10 lat dostarczyło nam sporo 
emocji. Odnajdywaliśmy w se-
gregatorach sprawy, o których 
dawno zdążyliśmy zapomnieć, 
natrafialiśmy na koresponden-
cję z nieżyjącymi już osobami,  
rozszyfrowywaliśmy własne 
notatki robocze, bo przez 10 
lat nawet charakter pisma uległ 
zmianie. Mamy też stowarzy-
szeniowy humor sytuacyjny 
np. w jednym z protokołów z 
walnego zebrania członków 
czytamy „ Pan wycofał swoją 
kandydaturę do rady decy-
zyjnej oceniającej wnioski bo 
myślał, że się zgłasza do rady 
DIECEZJALNEJ”. W innym 
miejscu w kronice z wystawy 
fotograficznej czytamy: „Cieszę 
się, że tu jestem. Zdjęcia Borów  
TUCHOLSKICH zapierają 
dech w piersiach”. Dokumenty 

Wspomnienia  
z wakacji 
Tegoroczny sezon urlopowy upłynął nam na 
bardzo aktywnej pracy w biurze związanej z 
kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola 
obejmowała prawidłowość realizacji zadań 
właściwie od początku powstania Partnerstwa 
Borów czyli od grudnia 2005 r.  

pokazują  proces przekształca-
nia grupy zapaleńców w pręż-
nie działające stowarzyszenie, 
pokazują jak idea wspólnej 
promocji i działania na rzecz 
Borów Niemodlińskich łączyła 
w działaniu kolejne rady gmin, 
zarządy stowarzyszeń czy 
właścicieli firm. Dokumenty 
świadczą też o tym, że proces 
ten był trudny, przeżywaliśmy 
konflikty i nieporozumienia, co 
jest nieodzownym elementem 
wprowadzania zmian .Kontro-
la przypomniała nam też, że 
w przyszłym roku Partnerstwo 
będzie obchodziło 10 urodziny. 
Już teraz cieszę się na kolejną 
dawkę wspomnień, tym razem 
przy okazji organizacji imprezy 
urodzinowej, która zbiegnie się 
z podsumowaniem realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju z 
lat 2008-2015. 

Jadwiga Wójciak
Prezes

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
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Bory w Warszawie
W ramach realizacji projektu „III sektor 
dla Polski”, przedstawiciel Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich, Daniel 
Podobiński, bierze udział w spotkaniu 
Krajowego Panelu Ekspertów sektora 
pozarządowego w Pracowni Stocznia w 
Warszawie. 
Jest to już drugie spotkanie panelistów. 
Sierpniowa debata ma na celu 
podsumowanie prac w każdym 
województwie i zaplanowanie 
Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 
Pozarządowych, które odbędzie się już we 
wrześniu. Projekt „III sektor dla Polski” to 
największa w historii kraju debata na temat 
kondycji organizacji pozarządowych. W 
ramach projektu wypracowana zostanie 
Strategia III sektora. 

Warszawa, 27.08.2014 

Pierwsze projekty 
„Działaj lokalnie”
Rozpoczęła się realizacja pierwszych 
projektów w ramach tegorocznej edycji 
programu „Działaj lokalnie” w Borach 
Niemodlińskich. 
Przypomnijmy, że w roku 2014 na terenie 
Borów Niemodlińskich realizowanych 
będzie 8 projektów. Już teraz trwają projekty 
w Niesiebędowicach (gm. Korfantów), 
Chmielowicach (gm. Komprachcice) oraz 
w Ligocie Prószkowskiej (gm. Prószków). 
Granty w kwocie do 6000,00 zł zostały 
przyznane dzięki wsparciu Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Bory Niemodlińskie, sierpień 2014

Oferty na koszenie
W połowie sierpnia zakończyliśmy 
przyjmowanie ofert na prace związane 
z odtworzeniem i zachowaniem 
wilgotnych łąk Borów Niemodlińskich. 
Zadanie finansowane będzie przez 
Partnerstwo BN do końca roku 2014 w 
ramach trwającego projektu współpracy 
z LGD Wspólne Źródła z Korfantowa 
pt. „Derkacz”. Prace polegać będą na 
odkrzaczeniu dwóch łąk oraz ich wykoszeniu. 
W przyszłości PBN planuje prowadzić 
działania regularnie, a od przyszłego roku 
przewidujemy sprawdzenie jakie efekty 
przyniosły nasze tegoroczne prace. Pracami 
objęte zostaną łąki w okolicy Korfantowa i 
Wierzbia, gm. Łambinowice.

Niemodlin, 14.08.2014 

Partnerstwo 
pod kontrolą
Każde stowarzyszenie, fundacja czy klub sportowy 
realizując swoje cele i misję, wcześniej czy później musi 
zetknąć się ze środkami publicznymi. Są to najczęściej 
środki pochodzące z dotacji Urzędów Gmin, Starostw 
Powiatowych czy Samorządu Województwa.

Ale za środki publiczne 
uważa się także pomoc 
unijną, przyznaną w 

ramach umów wsparcia i 
dofinansowania. Wydatko-
wanie środków publicznych 
nakłada szczególną odpo-
wiedzialność na stowarzy-
szenie, które musi się liczyć 
z kontrolami odpowiednich 
organów. Generalnie, jeżeli 
mówimy o stowarzysze-
niach w ogóle, to są one 
kontrolowane przez wiele 
różnych ciał i na różne spo-
soby. Przede wszystkim do 
kontroli działalności sto-
warzyszenia upoważnio-
ne są i zobowiązane jego 
organy wewnętrzne czyli 
walne zebranie i komisja 
rewizyjna. Walne zebranie 
członków jest najważniej-
szą władzą stowarzyszenia. 
Jest ono władne powoływać 
i odwoływać władze stowa-
rzyszenia oraz zwracać się 
do nich o wyjaśnienia, a 
także zlecać komisji re-
wizyjnej przeprowadze-
nie wewnętrznej kontroli 
stowarzyszenia. Komisja 
rewizyjna jest z kolei spe-
cjalnym organem stowa-
rzyszenia, powołanym 
do sprawowania kontroli 
nad jego działalnością.  
Oprócz kontrol i  we-

wnętrznej, stowarzysze-
nia podlegają oczywiście 
również kontroli organów 
zewnętrznych, czyli od 
organizacji niezależnych. 
Nadzór bezpośredni spra-
wuje sąd poprzez wpis lub 
wykreślenie z rejestru, 
nakładanie kar grzywny 
i inne czynności. Nadzór 
pośredni sprawuje sta-
rosta a w przypadku Lo-
kalnych Grup Działania 
jaką jest m.in. Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich, 
dodatkowy nadzór pełni 
Marszałek Województwa. 
Organizacje pozarządowe, 
prawdopodobnie z uwagi 
na szczególną rolę jaką 
pełnią w społeczeństwie, 
poddane są szczególnie 
wnikliwej kontroli społecz-
nej. Naturalnie kontrola ta 
najpełniej sprawowana jest 
przez dziennikarzy i media.  
Również urzędy skarbowe, 
inspekcje pracy czy Najwyż-
sza Izba Kontroli w zakresie 
swojej właściwości sprawu-
ją kontrolę nad działalnością 
organizacji pozarządowych. 

W ostatnim kwarta-
le 2014 roku Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich 
przeszło aż 3 kontrole, a 
wśród nich najważniejszą 
i najdłuższą była kontrola 

Najwyższej Izby Kontroli. 
Kontrola NIKu trwała w 
Partnerstwie Borów Nie-
modlińskich ponad 1,5 mie-
siąca, od 5.06. do 25.07.2014 
roku. Jej przeprowadzenie 
zostało wpisane w program 
działania NIKu na rok 2014 
a obejmowała ona również 
inne LGD w kraju. W na-
szym województwie poza 
PBN kontrolą NIKu obję-
to również LGD Kraina 
Świętej Anny oraz Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Opolskiego w Opolu. 
Przedmiot kontroli był bar-
dzo szeroki i szczegółowy, 
obejmował on bowiem całą 
działalność Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich 
od początku powstania, tj. 
od roku 2006 aż do końca 
roku 2013. Kontrolą objęto 
wszystkie działania PBN, 
w tym sposób: przyznawa-
nia dotacji, działalność biu-
ra, księgowanie, działania 
promocyjne, zatrudnianie 
pracowników, realizacja 
działań statutowych oraz 
efekty i poziom wykorzysta-
nia środków UE. Kontrolę 
prowadził starszy inspektor 
NIKu na miejscu tj. w biu-
rze PBN. W wyniku kontro-
li zostało przygotowane tzw. 
„Wystąpienie”, zawierające 

wyniki i rekomendacje 
pokontrolne. Wystąpienie 
nadaje też ocenę, mając 
do wyboru trzystopniowa 
skalę: pozytywna, pozy-
tywna z zastrzeżeniami, 
negatywna. 4 sierpnia 2014 
roku do biura Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich 
wpłynęło „Wystąpienie po-
kontrolne”, które przyznało 
naszemu Stowarzyszeniu 
najwyższą ocenę. W uza-
sadnieniu oceny czytamy: 
„Najwyższa Izba Kon-
troli ocenia pozytywnie 
wdrażanie przez Stowa-
rzyszenie działań osi Le-
ader w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.  
Powyższą ocenę uzasadnia 
prawidłowe przygotowanie 
Lokalnej Grupy Działania 
do realizacji zadań w ra-
mach osi Leader, jak też na-
leżyte wywiązywanie się z 
postanowień umowy o wa-
runkach i sposobie realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju 
zawartej z Samorządem 
Województwa Opolskiego, 
przejawiające się w m.in. 
wysokim poziomem wy-
korzystania limitów finan-
sowych. Stwierdzone w 
trakcie kontroli nieprawid-
łowości miały formalny i 
jednostkowy charakter, a 
tym samym nie wpłynęły 
negatywnie na realizację 
kontrolowanych zadań”. 

To kolejny, po pozytyw-
nej ocenie Akademii Roz-
woju Filantropii w Polsce 
(z 7.04.2014 r.), tak dobry 
wynik naszego Partnerstwa. 
Wyniki kontroli NIKu będą 
przedmiotem zbiorcze-
go wystąpienia w Sejmie 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
którego celem będzie za-
prezentowanie działalności 
LGD oraz programu Lea-
der. Wysoki wynik kontroli 
NIKu potwierdza, że Part-
nerstwo dokonuje prawidło-
wo i rzetelnie wyboru pro-
jektów do dofinansowania, 
kierując się efektywnością i 
racjonalnością. 

Tydzień po zakończeniu 
kontroli NIKu w Partner-
stwie Borów Niemodliń-
skich miała miejsce kolejna 
kontrola, tym razem prowa-
dzona przez Samorząd Wo-
jewództwa Opolskiego w 
Opolu. Kontrola miała cha-
rakter kontroli ex-post, czyli 
mający na celu sprawdzenie 
zadań po ich właściwym 
zrealizowaniu. Kontrolą 
objęto cały rok 2009. Po 
dwóch dniach w biurze kon-
trolujący przygotowali ra-
port, w którym pozytywnie 
oceniają pracę Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich bez 
wskazania jakichkolwiek 
zaleceń pokontrolnych. 

•
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Film o Pomologii
Na stronie internetowej Uniwersytetu 
Opolskiego ukazał się półgodzinny 
film poświęcony tematyce Pomologii w 
Prószkowie. 
Film o prószkowskiej Pomologii pokazuje 
historię szkoły z parkiem, w którym rosną 
niezwykłe rośliny. W XIX wieku był tu 
niemiecki Królewski Instytut Pomologiczny. 
Dziś obiekt należy do UO i pod tym 
naukowym patronatem ma odzyskać dawną 
świetność. Wspaniałe zdjęcia, świetny 
scenariusz, wyjątkowe postacie w filmie i 
ważny temat- gorąco polecamy! Film można 
znaleźć na stronie:
http://www.uni.opole.pl

Prószków, 13.08.2014

II miejsce Wawelna
Wawelno w gminie Komprachcice 
zdobyło II miejsce w konkursie „Piękna 
wieś opolska” (edycja 2014) w kategorii 
„Najlepszy projekt Odnowy wsi”. 
Projekt „Ocalić od zapomnienia – tradycja 
przede wszystkim” , którym Wawelno zdobyło 
nagrodę w wysokości 6 000 zł to „Mały 
projekt” dofinansowany w ramach realizacji 
LSR Partnerstwa Borów Niemodlińskich, 
Przedsięwzięcie IV- Przestrzeń kultur. Tym 
serdeczniej gratulujemy Liderom Wawelna i 
całej społeczności! 

Wawelno, 6.08.2014

Spotkanie z poetką
Odwiedziliśmy poetkę z Jasienicy Dolnej 
w gminie Łambinowice, Panią Annę 
Przeździecką.
Spotkanie odbyło się w miejscowej Izbie 
pamięci gdzie pani Anna ustawiała właśnie 
kolejne eksponaty. Do Jasienicy przybyliśmy 
zakupić tom wierszy Pani Anny- „A duch z 
sójkami odleciał”. A wiersze to wyjątkowe, 
ilustrowane pracami Michała Graczyka z 
Niemodlina. Dla zainteresowanych tomik w 
cenie 25,00 zł można nabyć bezpośrednio 
w Jasienicy Dolnej w budynku biblioteki lub 
przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich. 
Bardzo polecamy.

Jasienica Dolna, 1.08.2014

Mikrogranty FIO
25 sierpnia 2014 roku zakończyło się 
przyjmowanie wniosków do konkursu 
grantowego „Kierunek FIO”. 
Konkurs adresowany był do młodych 
organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych z terenu województwa 
opolskiego. Ideą konkursu było wsparcie 
grantem do 5000 zł lokalnych inicjatyw z 
zakresu pożytku publicznego. Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich zorganizowało 
w ramach konkursu dwa spotkania 
informacyjne: w Prószkowie (29.07.) oraz 
w Łambinowicach (31.07.). Obecnie przed 
wszystkimi organizacjami ocena wniosków. 
Trzymamy kciuki za grupy z terenu Borów 
Niemodlińskich a Ośrodkowi Kultury i 
Sportu w Prószkowie oraz Urzędowi Gminy 
w Łambinowicach serdecznie dziękujemy za 
pomoc w organizacji spotkań. Jednocześnie 
informujemy, że konkurs będzie ogłoszony 
jeszcze w roku 2015 i 2016. 

Prószków, Łambinowice, 29-31.07.2014

Razem dofinansowanie w 
gminie Niemodlin (według 
podpisanych umów): 972 
826,65 zł

GMINA TUŁOWICE
Gmina Tułowice 
(wnioskodawca)

1. Edukacyjny plac zabaw 
w Skarbiszowicach, 2010, 25 
000,00 zł

2. Budowa Centrum wypo-
czynku, rekreacji i edukacji w 
Skarbiszowicach, 2010, 161 
499,00 zł

3. Przebudowa i rozbudowa 
istniejącego budynku zaple-
cza sportowego w Tułowicach 
na funkcję świetlicowo-spor-
tową, 2011, 161 499,00 zł

Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju wsi 
Skarbiszowice

1. Zagospodarowanie placu 
przy Krzyżu Przesiedleńców 
w Skarbiszowicach, 2010, 25 
000,00 zł

2. Utworzenie Izby Regio-
nalnej w Skarbiszowicach 

GMINA NIEMODLIN
Gmina Niemodlin 
(wnioskodawca)

1. Konserwacja pomnika 
św. Floriana w Niemodlinie, 
2009, 21 000,00 zł

2. Świadek historii - dąb w 
Szydłowcu, 2009, 17 150,00 zł

3. Wirtualny spacer po 
Gminie Niemodlin, 2009, 22 
400,00 zł

4. Renowacja dwuramien-
nej lampy gazowej w Niemod-
linie, 2010, 25 000,00 zł

5. Wykonanie nasadzeń na 
placu „Obrońców Przebraża” 
w Niemodlinie, 2012, 7 249,95 
zł

6. Dziedzictwo przyrod-
nicze Gminy Niemodlin na 
kartach kalendarza, 2012, 5 
120,00 zł

7. Opracowanie i wydanie 
przewodnika turystycznego 
po Gminie Niemodlin, 2013, 
10 616,00 zł

8. Budowa i doposażenie 
placów zabaw na obszarach 
wiejskich w Gminie Nie-
modlin, 2010, 355 690,00 zł 

Ośrodek Kultury w 
Niemodlinie

1. Międzynarodowy Kon-
kurs Rysunku Satyrycznego 
„Karpik 2010- Święto Kar-
pia”, 2010, 17 052,00 zł

2. Wyposażenie Sali wido-
wiskowej Ośrodka Kultury w 
Niemodlinie, 2011, 24 027,99 zł

3. Opracowanie i wydanie 
publikacji pod tytułem „Mo-
nografia Niemodlina”, 2011, 
18 095,00 zł

4. Wyposażenie studia na-
grań w Ośrodku Kultury w 
Niemodlinie, 2012, 25 000,00 zł

Projekty Leadera - cz. I
Od 2009 roku Partnerstwo Borów Niemodlińskich realizuje Lokalną 
Strategię Rozwoju Borów Niemodlińskich na lata 2007-2013. Do 
dyspozycji wnioskodawców z terenu 7 gmin Borów Niemodlińskich 
pozostawało ponad 9,5 mln złotych. Prezentujemy wykaz projektów 
realizowanych przez poszczególnych wnioskodawców. W tym numerze 
gminy Niemodlin i Tułowice, w numerze następnym Dąbrowa, 
Komprachcice i Łambinowice, a w listopadzie Strzeleczki i Prószków. 

5. Obchody 730-lecia Nie-
modlina, 2013, 50 000,00 zł

Fundacja 
Zamku Książąt 
Niemodlińskich

1. Cyfrowe archiwum za-
mku w Niemodlinie, 2010, 
24 766,00 zł

Climbing System- 
techniki linowe 
Ireneusz Kiełb

1. Rozwój działałności usu-
gowej firmy Climbing System 
poprzez rozszerzenie oferty 
parku linowego w Niemodli-
nie, 2011, 23 800,00 zł

2. Powiększenie bazy 
rekreacyjno-sportowej po-
przez wybudowanie górnej 
trasy parku linowego w Nie-
modlinie, 2012, 24 906,48 zł 

Przedsiębiorstwo 
Surowców Skalnych 
Bazalt-Gracze

1. XI Barbórkowy Bieg 
Skalnika, 2011, 8 624,23 zł 

Stowarzyszenie 
Odnowy i Rozwoju 
Wsi Rzędziwojowice- 
Kawał Dobrej Roboty

1. Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Rzędziwojowi-
cach, 2011, 14 000,00 zł

Rzymskokatolicka 
Parafia pw. 
Wniebowzięcia N.M.P. 
w Niemodlinie

1. Remont zabytkowego 
kościoła filialnego pw. Imie-
nia Marii w Szydłowcu Ślą-
skim, 2011, 278 329,00 zł

Z apraszamy do podróży 
w czasie przez zawody 
dawne po te najbardziej 

współczesne. Okazją do 
tego jest projekt „Działaj 
lokalnie” Akademii Roz-
woju Filantropii w Polsce 
i Polsko – Amerykań-
skiej Fundacji Wolności, 
realizowany przez Part-

Działaj lokalnie w Chmielowicach
Aktor? Muzyk? A może żołnierz? Każdy z nas jest kimś innym, każdy jest w czymś 
mistrzem. Chcemy zachęcić Państwa do podzielenia się swoim mistrzostwem z innymi. 
Do pokazania, jak wielu z Was zamieszkuje naszą wieś. Fenomenalną wieś, bo taką 
właśnie są nasze Chmielowice.

nerstwo Borów Niemod-
lińskich, a za ich pośred-
nictwem – Towarzystwo 
Przyjaciół Chmielowic 
w ramach otrzymanego 
na ten cel grantu. „Oto 
jest nasz trud codzienny” 
to wyjątkowy projekt, 
w którym mieszkańcy 
Chmielowic podzielą się 

swoimi umiejętnościami z 
innymi. Znajdzie się czas 
na pokazy grup zawodo-
wych, prezentację firm 
rodzinnych z największy-
mi tradycjami, a także na 
poznawanie dawnych za-
wodów, funkcjonujących 
kiedyś w Chmielowicach. 
Wszystkich mieszkańców 

Chmielowic zaprasza-
my na wspólne festyny ( 
pierwszy już 12.10), kon-
kursy, warsztaty, wyciecz-
ki! Szczegóły na stronie 
internetowej Towarzystwa 
Przyjaciół Chmielowic: 
www.tpch.pl

Anna Pobóg-Lenarto-
wicz, Chmielowice

szansa na zachowanie dziedzi-
ctwa kulturowego i historycz-
nego wsi, 2013, 40 000,00 zł 

Parafia pw. Św. Rocha 
w Tułowicach

1. Remont elewacji kościoła 
pw. Św. Józefa w Szydłowie, 
2012, 21 818,92 zł

Tułowicki Ośrodek 
Kultury

1. Wiwat wiosna- przypo-
mnienie i utrwalenie zwy-
czajów i obrzedów kultywo-
wanych na wsi opolskiej w 
okresie wielkopostnym, 2013, 
18 059,27 zł

2. Modernizacja Sali wi-
dowiskowej w Tułowicach 
wraz z otoczeniem, 2012, 19 
442,66 zł

3. XVIII Wystawa Twór-
ców Amatorów Art-Mikst, 
Tułowicka Jesień Artystyczna 
2014, 2013, 9 331,44 zł

Razem dofinansowanie 
w gminie Tułowice (według 
podpisanych umów): 481 
650,29 zł

 •
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Słów kilka o Funduszu sołeckim . We wrześniu mieszkańcy wsi decydują 
o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2015.  

W spólne podejmo-
wanie decyzji ma 
integrować miesz-

kańców i zwiększać ich 
zaangażowanie w  życie 
miejscowości. Fundusz so-
łecki to środki publiczne 
wyodrębnione w budżecie 
gminy, które Rady Gmin 
przekazują do dysponowa-
nia bezpośrednio miesz-
kańcom wsi. To właśnie 
mieszkańcy głosując nad 
uchwałą zebrania wiejskie-
go decydują o przeznacze-
niu funduszu. Nie ma oczy-
wiście mowy o fizycznym 
przekazywaniu pieniędzy- 
wszystkie faktury i rachun-
ki nadal płacone są przez 
gminę, ale decyzja w spra-
wie tego na co wszystkie 
pieniądze Funduszu zosta-
ną wydane należy wyłącz-
nie do mieszkańców wsi.  
Od 31 lipca kiedy to wyso-
kość funduszu na rok 2015 
została podana do publicz-
nej wiadomości mieszkań-
cy wsi rozważają na co prze-
znaczyć dostępne środki.  
Aby zadanie mógło być 
dofinansowane z funduszu 
sołeckiego musi mieścić się 
z zakresie zadań własnych 
gminy, służyć poprawie ży-
cia mieszkańców wsi i być 

Wieś decyduje
zgodne ze strategią rozwoju 
gminy. 

Jeśli spełnia powyższe 
warunki pomysłodawca 
powinien złożyć wniosek 
o dofinansowanie zadania 
z funduszu sołeckiego do 
przegłosowania na zebra-
niu wiejskim. Wniosek 
może mieć postać zwy-
kłego pisma, ale powinien 
zawierać nazwę zadania, 
uzasadnienie potrzeby jego 
realizacji (dlaczego chcemy 
to zrobić) i oszacowanie 
kosztów. Projekt wniosku 
dotyczący przeznaczenia 
funduszu sołeckiego może 
złożyć sołtys, rada sołe-
cka lub15-tu pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. 
Najczęściej proces docho-
dzenia do podjęcia decyzji 
o przeznaczeniu funduszu 
najczęściej ma postać jed-
nego z trzech rozwiązań:  
- rada sołecka przed-
stawia uczestnikom ze-
brania wiejskiego swo-
je wnioski i to one są 
przedmiotem głosowania,  
- sołtys zbiera wnioski od 
poszczególnych organiza-
cji we wsi, przedstawia je 
na zebraniu wiejskim i w 
wyniku głosowania wy-
bierana jest propozycja, 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Ślaskich 34
49-100 Niemodlin
tel./fax. 77 4606 351
mail: niemodlinskie@op.pl 
www.boryniemodlinskie.pl
 
Teksty i zdjęcia (o ile nie wskazano inaczej): 
Jadwiga Wójciak, Daniel Podobiński 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich działa na terenie gmin 
Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, 
Strzeleczki i Tułowice w województwie opolskim. Powstaliśmy po 
to, by tworzyć, wspierać i łączyć. Marzy nam się organizacja, dla 
której w działaniu ważne są wartości i misja. Idea połączenia gmin 
wokół Borów Niemodlińskich i dla Borów Niemodlińskich zrodziła 
się w głowach społeczników, samorządowców, pracowników 
instytucji kultury, nadleśnictw i ludzi biznesu, którzy postanowili 
połączyć siły i dać z siebie to, co najlepsze. 

Wkładka finansowana jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

„Dramatem nie tylko podejścia LEADER w 
Polsce, ale generalnie naszego funkcjonowania 
w Unii Europejskiej stało się powszechne rozli-
czanie na poziomie centralnym jak i lokalnym 
przedstawicieli władz różnych szczebli z tzw. 
„absorpcji funduszy unijnych”. Pozyskanie 
środków z funduszy europejskich staje się war-
tością i celem samym w sobie, bez brania pod 
uwagę przedmiotu i celu i kontekstu konkretne-
go projektu. W kolejnej perspektywie finansowej 
nie możemy już sobie na to pozwolić, co zresztą 
na poziomie deklaracji możemy również wy-
czytać z przygotowywanych na lata 2014-2020 
dokumentów strategicznych.”

Ryszard Kamiński 
prezes Zarządu Forum Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich, LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” 

Cytat miesiąca

Docen iając wa r tość 
działalności społecznej i 
rolę darowizn w jej finan-
sowaniu państwo zachęca 
do przekazywania daro-
wizn umożliwiając odli-
czenie kwoty darowizny od 
podstawy opodatkowania 
darczyńczy. Łączna kwota 
odliczeń nie może przekro-
czyć w roku podatkowym 
kwoty stanowiącej 6% do-
chodu dla osób fizycznych 
i 10 % dla osób prawnych.  
Przekazanie darowizny 
musi być udokumentowane 
np. wyciągiem bankowym. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 
9 ustawy z dnia 26 lipca 
1991r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych 
(tekst pierwotny: Dz. U. 
1991 r. Nr 80 poz. 350 z 
późniejszymi zmianami) 
odliczeniu od dochodu 
podlegają darowizny prze-
kazane na cele określone w 
art. 4 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego, 
organizacjom, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej 
ustawy.

W przypadku Pa r t-
ner s twa Borów Nie -
mod l i ńsk ich  d a rowi-
znę można przekazać :  
1) Bezpośrednio na konto:

Zostań 
darczyńcą 
Dlatego często NGO’sy szukają 
środków wykorzystując inne 
dozwolone prawem instrumenty.  
Jednym z nich jest darowizna, czyli 
przekazanie przez osobę fizyczną 
lub prawną środków finansowych 
bądź rzeczowych na rzecz 
stowarzyszenia bez oczekiwania 
czegokolwiek w zamian.

P a r t n e r s t w o  B o -
rów Niemod l ińsk ich 
ul. Bohaterów Powstań Ślą-
skich 34

49-100 Niemodlin
N u m e r  k o n t a : 

22 8890 0001 0636 3185 
2006 0001

Bank Spółdzielczy w 
Namysłowie, oddz. Nie-
modlin w tytule wpisu-
jąc: darowizna na cele 
statutowe(można uszcze-
gółowić wpisując np. 
ochrona przyrody, dzie-
dzictwo kulturowe, ak-
tywizacja społeczna) 
2) Przez DOTPAY korzy-
stając z zakładki „Zostań 
darczyńcą” na naszej stro-
nie www.boryniemodlin-
skie.plwww.boryniemod-
linskie.pl

Pełny wykaz organiza-
cji pozarządowych, które 
można wesprzeć przeka-
zując darowizny znajduje 
się na stronie Krajowego 
Resjestru Sądowego on-
line https://ems.ms.gov.
pl/https://ems.ms.gov.pl/ . 
Strona posiada  możliwość 
wyszukiwania podmiotów 
po wpisaniu nazwy miej-
scowości, gminy czy wo-
jewództwa, lub po nazwie.

• 

która uzyska największe 
poparcie mieszkańców,  
- rada sołecka przyjmu-
je wnioski bezpośrednio 
od mieszkańców, wybiera 
spośród nich najczęściej 
powtarzające się i  pod-
daje  je pod głosowanie 
na zebraniu wiejskim.  
Mieszkańcy wsi mają moż-
liwość wyboru więcej niż 
jednego przedsięwzięcia do 
finansowania z funduszu 
sołeckiego, o ile pozwala na 
to pula dostępnych środków. 

Zakończone zadania 
można dodatkowo zgłaszać 
do ogólnopolskiego konkr-
su „Fundusz sołecki – naj-
lepsza inicjatywa”. W roku 

2013 w konkursie wygrało 
sołectwo Chróścina z gminy 
Dąbrowa, które w nagrodę 
za realizację zadania „Czte-
ry pory roku w Parku Dwor-
skim” orzymało 10 tys. zł.  
Wszystkim zainteresowa-
nym tematem funduszu so-
łeckiego polecamy stronę 
internetową prowadzoną 
przez obywatelską sieć Wa-
tchdog www.funduszesole-
ckie.pl. Na stronie znajduje 
się forum dyskusyjne, odpo-
wiedzi na najczęściej zada-
wane pytania, wyjaśnienia 
ekspertów i porady prawne 
i przykłady zrealizowanych 
projektów. 

•

Do końca sierpnia urzę-
dy skarbowe: I i II w 
Opolu, w Namysłowie 

oraz w Nysie przekazały 
z tego tytułu 1 498,40 zł. 
Środki te w całości zostaną 
przekazane na realizację 
zadań statutowych Part-
nerstwa. O ich dokładnym 
wykorzystaniu poinformu-
jemy w sprawozdaniu z 
działalności za rok 2014. 
Do rozliczeń przyszłorocz-
nych przypominamy: nasz 
KRS 0000252107. Wszyst-
kim, którzy zdecydowali 
się na wsparcie Partner-

Wyniki 
kampanii 1% 
W tym roku po raz pierwszy 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
mogło otrzymywać 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych, 
które wskazały nasz KRS w 
rocznym rozliczeniu podatkowym.

stwa Borów Niemodliń-
skich 1% swojego podatku 
serdecznie dziękujemy. 

•


