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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

STOWARZYSZENIA PATNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH 
ROK 2010 

 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
Ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 

49-100 Niemodlin 
Wpisane do KRS dnia 17.03.2006r. pod numerem 0000252107 

REGON 16007125 
 
Zarząd na dzień  sporządzenia sprawozdania:  
Prezes – Jadwiga Wójciak, zam. Wierzbie , gm. Łambinowice 
Z-ca Prezesa – Wiesław Bąk, zam. Narok, gm. Dąbrowa 
Skarbnik – Andrzej Wesołowski, zam. Tułowice, Tułowice  
Sekretarz – Sławomir Jarmoliński, zam. Krapkowice , gm. Krapkowice 
Członek zarządu – Róża Malik, zam. Złotniki, gm.  Prószków  
Członek zarządu – Bartłomiej Kostrzewa, zam. Lewin Brzeski, gm. Lewin Brzeski  
Członek zarządu – Ditmar Gawlista, zam. Wawelno, gm. Komprachcice 
 
Cele statutowe:  

Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Dąbrowa, Niemodlin, Tułowice, 
Komprachcice, Łambinowice, Strzeleczki i Prószków,  a w szczególności: 
1. opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013, (PROW) 

2. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, 

3. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 
ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD, 

4. propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, 
pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów 
pomocowych, 

5. promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD, 
6. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR  w zakresie 

przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym  z 
programów pomocowych, 

7. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej. 
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1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych 
o skutkach finansowych 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie, za pośrednictwem zatrudnionych 
pracowników i działalności członków.  
W roku 2010 podstawą realizacji celów statutowych były dwie umowy :  
1). R.U.DOW. 0812-51/3/09 o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  
zawartej dnia 10 czerwca 2009r. z Samorządem Województwa Opolskiego. W roku 
sprawozdawczym umowa była aneksowana w zakresie zmian w budżecie oraz zmian w 
regulaminie organizacyjnym Rady Decyzyjnej, w następujących terminach: 26.05, 02.07 i 
21.12.2010r. W ramach realizacji  umowy Stowarzyszenie ogłosiło 2 nabory  projektów z 
zakresu działań osi 3 „Odnowa i rozwój wsi” oraz 1 nabór tzw. małych projektów. 
W wyniku naborów wybrano do dofinansowania i przekazano do oceny Urzędowi 
Marszałkowskiemu projekty na łączną kwotę:  
- Odnowa i rozwój wsi: 6 projektów na kwotę 1 554 478 zł ( na 31.12 Urząd nie podpisał 
umów na wnioski z naborów 2010) 
- tzw. małe projekty: 35 projektów na kwotę 652 994,41 zł ( na 31.12 Urząd  nie podpisał 
umów na wnioski z naboru 2010)  
Ze względu na zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania  oraz wypłaty pomocy finansowej w 
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zmiana 30.08.2010r.) oraz wynikającą ze zmiany 
koniecznością aktualizacji LSR  Stowarzyszenie nie ogłosiło przewidzianych na III kwartał 
2010 r. naborów z zakresu  Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.  
2) umowa przyznania pomocy nr 00006-6932-UM0800002/09 w ramach działania 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” zawarta 
22 stycznia 2010r. z Samorządem Województwa Opolskiego. W ramach umowy możliwe 
było kontynuowanie zatrudnienia pracowników i utrzymania biura.  
Ponadto w ramach umowy przeprowadzono działania związane z nabywaniem 
umiejętności i aktywizacji obszaru: 
- konkurs na najbardziej aktywną organizację pozarządową z terenu LGD (zgłosiło się 9 
organizacji)  
- szkolenie otwierające nabór wniosków na tzw. małe projekty,  
- wydanie broszury Ludzie Lasu – informującej o obszarze LSR, LGD oraz możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu LAEDER,  
- szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowej z terenu LGD,  
- opracowanie przestrzenne zagospodarowania obszarów wiejskich Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich 
- nabycie i dystrybucja koszulek „ludzie lasu” 
- wydanie publikacji „W krainie niemodlińskich stawów”  
 
Podpisując umowę zarząd został zobowiązany do złożenia zabezpieczenia jej wykonania 
w formie weksla in blanco . Wartość weksla: 229 792zł, przedmiot zabezpieczenia: 
wykonanie zadań w ramach 4.31 PROW na rok 2010r, przewidywany okres zwrotu 
weksla: 5 lat. 
 
Ponadto w roku sprawozdawczym :  
- Pracownicy biura uczestniczyli w serii spotkań aktywizujących ludność obszaru  
Partnerstwa. W głównej mierze poświęcone były one tematyce wnioskowania o 
dofinansowanie  w ramach Małych projektów.  
 
- pracownicy biura opracowali wniosek na Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizację na lata 2011-2015  na kwotę 1 227 130,00, w tym na 
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koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizację 877 930,00zł (złożony w 
UMWO 29 listopada 2010r.). 
 
- w dniu 30.06.2010r. złożono  w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o refundację kosztów 
poniesionych przez biuro w I półroczu 2010r na kwotę: 97 947 zł . Zwrot otrzymany. 
 
- w dniu 30 grudnia złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o refundację 
poniesionych przez biuro w II półroczu 2010r. na kwotę: 117 154,76zł. Na koniec okresu 
sprawozdawczego nie otrzymano informacji o rozpatrywaniu wniosku. Refundacja będzie 
zatem dokonana w roku 2011.  
  
2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej –  stowarzyszenie nie 
prowadzi działalności gospodarczej. 
 
3. Odpisy uchwał zarządu Stowarzyszenia: w załączniku  
W roku sprawozdawczym zarząd odbył 4 posiedzenia w dniach: 12.03, 19.03, 08.06, 
26.11. 2010 dotyczące spraw bieżących, aktualizacji listy członków oraz prac związanych 
z Lokalną Strategią Rozwoju. 
 
4. Informacja o wysokości pozyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 
Przychody z działalności statutowej: 318 708,15 zł., w tym:  
a)Składki brutto określone statutem: 72 788,00 zł (składki  członkowskie)  
b) Inne przychody określone statutem: 238 529,09 zł ( refundacja środków oraz zaliczki 
w  wysokości 45958,00 złotych z ARiMR)  
c)Przychody finansowe: 2,50 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku)  
d) Pozostałe przychody: 0,94zł ( zwrot z nadpłaconej delegacji w 2009r.) 
e) Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 6350,00 zł. 
 
5. Informacja o kosztach poniesionych na:  
a) realizację celów statutowych: 47 766,16 zł 
b) administrację realizującą cele statutowe : 183 298,25 zł. 
c) działalność gospodarczą: nie dotyczy 
d) pozostałe koszty: 0,02 ( dopłata do ZUS, składki na FP za 2009r.) 
e) koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego: 
5456,22 zł. 
 
6. Dane uzupełniające działalność stowarzyszenia w roku sprawozdawczym:  
a) liczba osób zatrudnionych: 3 pełne etaty- kierownik, zastępca kierownika, księgowa 
b) łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:  
1. wynagrodzenia netto: 76 200, 36 zł 
2. składki ubezpieczeń społecznych pracowników : 43699,17 zł 
3. podatek dochodowy: 6954,00 zł 
4. premie uznaniowe:  2100,00 zł (wypłacono w grudniu 2010r.) 
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia:  członkowie Rady 
Decyzyjnej za ocenę wniosków złożonych w naborach  w roku 2010  otrzymali 
wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o dzieło. Wypłacone z tego tytuły wynagrodzenie  
dla 9 osób wyniosło: 9757,00 zł, w tym podatek od wynagrodzeń: 1643,00 zł oraz dla 5 
osób, wynagrodzenie wyniosło: 490,00 zł, podatek od wynagrodzeń: 110,00zł. 
Zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia.  
 
d) wydatki na wynagrodzenie z umów zleceń i umów o dzieło: wynagrodzenia netto: 
15801,00zł, podatek od wynagrodzeń: 1788,00zł.  
e) udzielone pożyczki pieniężne : stowarzyszenie nie udzielało pożyczek  
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f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  
stowarzyszenie nie zakładało lokat  
 
g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie dotyczy 
 
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych 
na to nabycie:   w roku 2010 stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości  
 
i)nabyte pozostałe środki trwałe: Projektor multimedialny Epson EMP-TW680, wartość 
nabycia brutto: 3548,98zł. 
 
j) wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych  sporządzonych dla celów statystycznych:  
1. wartość aktywów: rzeczowe aktywa trwałe: 2904,00 zł. 
2. wartość zobowiązań: wszystkie zobowiązania uregulowane do końca 2010r.  
7. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe: w roku 2010 
stowarzyszenie nie wykonywało zadań zleconych.  
 
8. Rozliczenie stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, wraz z 
informacją  w sprawie składanych deklaracji podatkowych:  
a) podatek od osób fizycznych – deklaracja PIT 4R: 10385,00zł 
b) podatek od osób prawnych – zwolnione  
c) podatek od nieruchomości za powierzchnie biurowe  za 2010r. kwocie 228,00 zł, 
deklaracja składana w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.  
 
9. Informacja o przeprowadzonych kontrolach:  
W roku sprawozdawczym stowarzyszenie nie podlegało kontroli. 
 
 
 
 
 
 
 
 


