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PARTNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin 
www.boryniemodlinskie.pl, niemodlinskie@op.pl 
tel. 077 4 606 351, 0607 44 64 39 

 

Niemodlin,12.03.2009 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
STOWARZYSZENIA PATNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH 

ROK 2009 
 
1. Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
Ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 
49-100 Niemodlin  
Wpisane do KRS (rejestr stowarzyszeń) dnia 17.03.2006r. pod numerem 0000252107 
REGON 16007125 
 
Zarząd na dzień  sporządzenia sprawozdania:  
Prezes – Jadwiga Wójciak, zam. Wierzbie 46, 48-316 Łambinowice 
Z-ca Prezesa – Wiesław Bąk, zam. ul. Odrzańska 16, Narok, 49-120 Dąbrowa 
Skarbnik – Andrzej Wesołowski, zam.                     , 49-130 Tułowice  
Sekretarz – Sławomir Jarmoliński, zam., ul. Księdza Duszy 14, m 15, 47-303 Krapkowice 
Członek zarządu – Róża Malik, zam. 46-060 Prószków  
Członek zarządu – Bartłomiej Kostrzewa, zam. ul. Narutowicza 29 m4, 49-340 Lewin 
Brzeski  
Członek zarządu – Ditmar Gawlista, zam. Wawelno,  
 
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. 
 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych 
o skutkach finansowych 
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie, za pośrednictwem zatrudnionych 
pracowników i działalności członków.  
W roku 2009 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. Umowa 
określa m.in., terminy ogłaszania konkursów na realizację Strategii oraz pulę środków 
dostępnych na poszczególne działania w LSR. W ramach realizacji tej umowy 
Stowarzyszenie ogłosiło nabór projektów z zakresu działań osi 3 „Odnowa i rozwój wsi” i 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „ oraz tzw. Małych projektów.  
W wyniku I naboru do dofinansowania wybrano 3 projekty z odnowy wsi na łączą pulę 
dofinansowania 981 057,20zł,  oraz 13 małych projektów na łączną pulę  dofinansowania 
222795,41 zł. Z zakresu różnicowania nie wpłynął żaden wniosek.  
Umowa została aneksowana w dniu 5 listopada 2009r. w zakresie harmonogramu 
naborów i regulaminu organizacyjnego Rady Decyzyjnej. Aneks był wymagany 
dostosowaniem dokumentów do znowelizowanych rozporządzeń Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi.  Umowa na okres do 30 czerwca 2015 roku opiewa na kwotę 9 765 483,84zł 
2) umowa przyznania pomocy nr 00003-6932-UM0800003/08 w ramach działania 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” zawarta 
11 września 2009r. z Samorządem Województwa Opolskiego. W ramach umowy możliwe 
było kontynuowanie zatrudnienia pracowników i utrzymania biura. Ponadto umowa 
umożliwiła pokrycie kosztów utrzymania strony internetowej , oznakowania budynku 
siedziby stowarzyszenia i  zakupu wyposażenia stanowiska pracy księgowej   (sprzęt 
komputerowy wraz z oprogramowaniem).  
W ramach umowy  wykonano analizę potencjału NGO na terenie Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich oraz przeszkolono przedstawicieli NGO biorących udział w badaniu ( 20 
osób). Ponadto w ramach informowania o działalności i obszarze LGD została wydana 
mapa Borów Niemodlińskich. Nakład (1000egz. ) został przeznaczony do podziału na 
członków stowarzyszenia i Urzędy Gmin. Mapa będzie na bieżąco wykorzystywana do 
celów promocyjnych.  
Podpisując umowę zarząd został zobowiązany do złożenia zabezpieczenia jej wykonania 
w formie weksli in blanco. (dopisać wartość weksli i termin ich wygaśnięcia) 
1.Weksel In blanco  z dnia 11 wrzesień 2009r. Wartość weksla: 179 101,00zł, przedmiot 
zabezpieczenia: wykonanie zadań w ramach 4.31 PROW na rok 2009r, przewidywany 
okres zwrotu weksla: 5 lat. 
2. Weksel In blanco z dnia 22 styczeń 2010r. Wartość weksla: 229792,00 ,przedmiot 
zabezpieczenia: wykonanie zadań w ramach 4.31 PROW na rok 2009r, 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 uczestniczyli w opracowaniu Kalendarza Lokalnych Grup Działania 
Województwa Opolskiego. Koszty kalendarza zostały pokryte przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego. Udział finansowy LGD wyniósł 25 zł. Otrzymane 100 
kalendarzy zostało przesłanych członkom Stowarzyszenia w ramach promocji działalności 
lokalnych grup działania. 
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- pracownicy biura opracowali wniosek na Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizację na rok 2010 na kwotę 229 792,00zł (złożony w 
UMWO 8 października 2009). 
 
- Zarząd udzielił stowarzyszeniem z obszaru rekomendacji do dwóch konkursów ofert 
Urzędu Marszałkowskiego na „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi w wymiarze 
regionalnym”   i na „Przedsięwzięcia  wspierających edukację, komunikację i promocję 
społeczności wiejskiej”. 
 
- Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu zostało partnerem Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. 
 
- Zarząd złożył deklarację uczestnictwa w Opolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania 
(obecnie w trakcie tworzenia).  
 
- w dniu 30 grudnia złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o refundację 
poniesionych przez biuro w roku 2009 kosztów na kwotę: 146 487,22 
 
  
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej –  stowarzyszenie nie 
prowadzi działalności gospodarczej. 
 
4. Odpisy uchwał zarządu Stowarzyszenia: w załączniku  
 
5. Informacja o wysokości pozyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 
Przychody z działalności statutowej: 156705,16 
Składki brutto określone statutem: 128049,00 
Inne przychody określone statutem: 28 656,16zł 
Przychody finansowe: 23,45zł 
6. Informacja o kosztach poniesionych na:  
a) realizację celów statutowych: 20 500,00zł 
b) administrację:135 190,93zł 
c) działalność gospodarczą: nie dotyczy 
d) pozostałe koszty: 0,00 
 
7. Dane uzupełniające działalność stowarzyszenia w roku sprawozdawczym:  
a) Liczba osób zatrudnionych: 3 pełne etaty- kierownik, zastępca kierownika, księgowa 
b) łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenie , 
nagrody i premie:  
1. wynagrodzenia netto: 60248,85zł 
2. składki ubezpieczeń społecznych pracowników :11 434,32 
3. podatek dochodowy:5240,00zł 
4. premie uznaniowe: 3000,00zł 
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia:  członkowie Rady 
Decyzyjnej za ocenę wniosków złożonych w I naborze  w roku 2009 otrzymali 
wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o dzieło. Wypłacone z tego tytuły wynagrodzenie 
wyniosło: 10 200,00zł, podatek od wynagrodzeń 1470,00zł 
d) wydatki na wynagrodzenie z umów zleceń: stowarzyszenie nie zawierało w roku 
2009 umów zleceń  
 
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 2009 stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości  
 
i)nabyte pozostałe środki trwałe:  w roku 2009 stowarzyszenie  nabyło środek trwały: 
zestaw komputerowy o wartości początkowej ( nabycia) 4200,00zł, cena netto: 3442,62zł. 
Zakupu środka trwałego dokonano 30.06.2009r. i amortyzowano go od  miesiąca oddania 
komputera do użytkowania tj 1 lipiec 2009r. zestaw komputerowy amortyzowany jest 
metodą liniową, przy zastosowaniu podwyższonej stawki o współczynnik 2,0, ponieważ 
ww. środek trwały podlega szybkiemu postępowi technicznemu. Zakupiono również : 
wpisać wyposażenie, meble itp.1. 
1. Program finansowo-księgowy „LeftHand Pełna Księgowość” za kwotę 915,00zł 
 
j) wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych  sporządzonych dla celów statystycznych: wpisać 
1. wartość aktywów: rzeczowe aktywa trwałe: 2940,00zł 
( 4200,00zł – 1260zł amortyzacja za rok 2009) 
 
8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe: w roku 2009 
stowarzyszenie nie wykonywało zadań zleconych.  
 
9. Rozliczenie stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, wraz z 
informacją  w sprawie składanych deklaracji podatkowych: wpisać  
 
10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach:  
W dniu  29 października  2009r. Stowarzyszenie zostało poddane  kontroli problemowej 
przez Pana Arkadiusza Głąb- Podinspektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
podstawie upoważnienia Pana Tomasza Kostusia- Członka Zarządu Województwa 
Opolskiego Nr 201/2009 z dnia 15 października 2009r. Przedmiotem kontroli była ocena 
stanu realizacji zadania” Aktualizacja strategii rozwoju obszaru Borów Niemodlińskich” i  
prawidłowości wykorzystania środków publicznych przydzielonych  przez Samorząd 
Województwa Opolskiego w wyniku otwartego konkursu ofert w 2008r .Kontrolowano m.in. 
dokumentację merytoryczną dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentację 
księgowo-finansową oraz zakupy dokonane w ramach dotacji: 
Okres objęty kontrolą: od 7.04.2008r. do 30.09.2008r. W trakcie kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 

 
Niemodlin, dnia ………………… 
 
 
……………………………… 

……………………………… 

……………………………... 

……………………………… 
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……………………………… 

……………………………… 

…………………………....... 

 


