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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Stowarzyszenia Kaczawskiego 

 
 

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, Nr 50, poz. 529) 

 
 
 

1. Informacje ogólne: 

Nazwa: Stowarzyszenie Kaczawskie 
Adres: 59-407 Mściwojów, Mściwojów 45A, tel. 76/8728718, powiat jaworski, województwo 
dolnośląskie 
NIP: 6951427474 
REGON: 391033947 
Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym  prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna w  pod numerem: 0000134817 w dniu 11.10.2002 
roku.  
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 02.09.2008 r. 
 
Członkowie Stowarzyszenia 
 
Ogólny stan liczbowy członków zwyczajnych na 31.12.2016 r. wyniósł 34 osoby oraz 16 
członków wspierających w postaci Gmin: Mściwojów, Paszowice, Bolków, Wądroże Wielkie, 
Męcinka, Złotoryja-gmina wiejska, Krotoszyce, Świerzawa, Pielgrzymka, Zagrodno, 
Wojcieszów, Jawor, Złotoryja, Ruja, Legnickie Pole oraz Przedsiębiorstwa Transportowo –
Budowlanego Sp. z o.o. Oddział w Złotoryi. 
 
Władze Stowarzyszenia: 

 
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:  

 Ewelina Rozpędowska – Prezes;  
 Waldemar Tłusty – Wiceprezes;  
 Beata Castaneda Trujillo - Skarbnik 
 Maria Srokowska  - członek Zarządu;  
 Aleksander Świerczek– członek Zarządu; 
 Krzysztof Kowalczyk – członek Zarządu; 
 Julia Jankowska – członek Zarządu. 
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Komisję Rewizyjną stanowią:   

 Gabriela Męczyńska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; 

 Elżbieta Stachurska – członek Komisji Rewizyjnej; 

 Maria Boczarska – członek Komisji Rewizyjnej. 
 

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia: 

1. Rozwój wielofunkcyjny terenów wiejskich. 
2. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej oraz jej aktywizacja 
zawodowa. 
3. Działania w zakresie kultury, turystyki i sportu: 

 Współorganizacja jarmarków regionalnych, festynów, plenerów i innych imprez, 
  m. in. X  Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krotoszycach,  
X Kaczawskich Warsztatów Artystycznych w Dobkowie. 

4. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, czynnej ochrony środowiska oraz 
podnoszenia świadomości ekologicznej: 

 Działalność centrum edukacyjnego Sudecka Zagroda Edukacyjna w Ekomuzeum 
Rzemiosła w Dobkowie. 

5. Przygotowywanie warsztatów, seminariów naukowych oraz spotkań:  

 3 szkolenia dla beneficjentów programu „Działaj Lokalnie IX”; 

 szkolenia, seminaria i konferencja w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, 
czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”; 

 szkolenia w ramach projektu międzynarodowego „Partnership for geo-education”. 
6. Promocja Partnerstwa Kaczawskiego poprzez druk materiałów promocyjnych, udział w 
imprezach turystycznych i promocyjnych. 
7. Finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej: 

 realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj lokalnie IX” – 
dofinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Rozdanie grantów w 
wysokości 55.000 zł dla 17 beneficjentów z terenu Partnerstwa Kaczawskiego; 

 realizacja projektu „Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu - budujemy 
Centrum Aktywności Społecznej "Wulkan". 

 

Pozyskane środki finansowe na działalność statutową Stowarzyszenia: 
 

Projekty / Granty / Dofinansowania - ZREALIZOWANE: 
 

1. Projekt pn. „Partnership for geo-education” (finansowanie w wysokości 199 868,00 
euro) realizowany w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji 
dorosłych. Projekt zrealizowano w terminie 1.09.2014 – 31.08.2016. Wzięły w nim udział trzy 
organizacje partnerskie: ADRIMAG z Portugalii, Haskolafelag Sudurlands z Islandii oraz LAG 
Barun-Trenk z Chorwacji. Stowarzyszenie Kaczawskie pełniło rolę organizacji koordynującej 
całość projektu. Projekt miał na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie geoedukacji oraz 
wspólne wypracowanie metodologii geoedukacji terenowej. Do udziału w projekcie 
zaangażowany został zespół specjalistów w dziedzinie metodyki, dydaktyki oraz nauk o Ziemi 
ze wszystkich czterech krajów. Zespół ten wspólnie opracował wytyczne metodologiczne do 
prowadzenia geoedukacji w terenie. Elementem projektu były również cztery krótkie (5 
dniowe) wyjazdy szkoleniowe dla grupy uczestników projektu: trenerów i edukatorów 
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przyrodniczych, którzy podczas wyjazdów poszerzali wiedzę dotyczącą prowadzenia zajęć 
terenowych z zakresu nauk o Ziemi. 
 

2. Projekt pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna ratuje stare odmiany drzew i krzewów 
owocowych” otrzymał finansowanie w wysokości 16 400 zł jako jedna z inicjatyw oddolnych w 
ramach projektu pod nazwą „Oddolne inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności i ochrony 
siedlisk owadów zapylających” realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” 
dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Inicjatywę 
zrealizowano między wrześniem a grudniem 2016 roku. Głównymi celami inicjatywy były: 
ochrona różnorodności roślin sadowniczych, zwiększenie bioróżnorodności (zwłaszcza roślin i 
bezkręgowców) w skali lokalnej oraz edukacja lokalnej społeczności odnośnie znaczenia 
bioróżnorodności i możliwości jej ochrony. W ramach inicjatywy zrealizowano szkolenie z 
doświadczonym sadownikiem na temat zakładania i pielęgnacji tradycyjnych sadów, 
zakupiono sadzonki tradycyjnych odmian drzew i krzewów owocowych oraz narzędzia do 
pielęgnacji sadu. Posadzono także sadzonki tradycyjnych odmian drzew i krzewów 
owocowych na terenie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie oraz umieszczono tam 
tablicę edukacyjną dotyczącą tradycyjnych sadów. 
 

Projekty / Wnioski – W TRAKCIE REALIZACJI LUB ODRZUCONE: 
 
3. Realizacja  lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” 
(edycja 2016) sfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w kwocie 47.000 
zł. 
Stowarzyszenie Kaczawskie od 10 lat organizuje każdego roku konkurs grantowy pn. Działaj 
Lokalnie, w ramach którego wspierane są działania inicjujące współpracę mieszkańców oraz 
projekty aktywizujące lokalne społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego. 
Program „Działaj Lokalnie” w Partnerstwie Kaczawskim wspiera małymi dotacjami lokalne 
społeczności, które chcą wspólnie działać na rzecz swojego środowiska. O pomoc finansową 
mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, mające siedzibę i planujące 
prowadzić działania na terenie jednej z gmin Partnerstwa Kaczawskiego tj.: gminy Bolków, 
Jawor, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, 
Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno oraz Złotoryja (wiejska i miejska). W roku 2016 
przyznano 17 dotacji na łączną kwotę wsparcia 55.000 zł.  
 
Lista dofinansowanych projektów oraz kwota przyznanego wsparcia: 

Lp. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Nazwa realizatora Gmina 
Kwota 

udzielonej 
dotacji 

1 Mali odkrywcy Fundacja "HERON" - Pielgrzymka  3710 

2 "Aktywne pokolenia" 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 
Twardocicach 

Rada sołecka Pielgrzymka  4182 

3 Kuchnia łączy pokolenia 
Gminny Ośrodek 

Kultury w Paszowicach 
Rada Sołecka Wsi 

Sokola 
Paszowice  2180 

4 
Z wulkanem w plecaku i 

przez życie 
Stowarzyszenie Nowy 

Kościół 
- Świerzawa  2928 

5 Odświeżyć pamięć 
Towarzystwo 

Miłośników Bolkowa 
- Bolków  4350 

6 
JAWORSKIE MALUCHY 
NA START! -warsztaty 

ogólnorozwojowe i 

Jaworski Ośrodek 
Kultury 

Społeczny Klub 
Mamy i Malucha 

Jawor  2350 
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integracyjne dla dzieci z 
Jawora od 5 miesiąca 

życia 

7 
Razem możemy więcej-

tenisowe szaleństwo 
naszych dzieci. 

Jaworski Klub Sportowy 
"Spartakus” 

Razem możemy 
więcej 

Jawor 2650 

8 
Jeśli nie teraz, to kiedy? - 

Integracja przez 
działanie 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Paszowicach 

Grupa Odnowy 
Wsi Zębowice 

Paszowice  3000 

9 

Janowice Duże integrują 
mieszkańców regionu 

promując tradycje 
ludowe 

NASZE JANOWICE - Krotoszyce  4710 

10 
Mamo, tato! Pograj ze 

mną! 
Szkoła Podstawowa w 

Kaczorowie 
Różyczki Bolków  2450 

11 
Grzegorzów wczoraj i 

dziś 
Ekomuzeum Wsi 

Dolnośląskiej 
Aktywny 

Grzegorzów 
Mściwojów  4479 

12 
„Aktywna Integracja 

Społeczna w Muchowie” 
"STOWARZYSZENIE 
PATRIA NOSTRA" 

AKTYWNI 
MIESZKAŃCY 
MUCHOWA 

Męcinka  4000 

13 
LETNIA PRZYGODA Z 

NIEZAPOMINAJKĄ 

STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ DZIECI I OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
"NIEZAPOMINAJKA”  

W BOLKOWIE 

- Bolków  1900 

14 W ZGODZIE Z TRADYCJĄ 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. JANA 

KOCHANOWSKIEGO  
W WĄDROŻU WIELKIM 

AKTYWNI DLA 
WSI 

Wądroże 
Wielkie  

2000 

15 Inkubator Strażak OSP Wojcieszów - Wojcieszów  3700 

16 
Odkrywanie Tajemnic 

Ziemi 
Stowarzyszenie 
Legnickie Pole 

- 
Legnickie 

Pole  
2411 

17 Wędkarskie ABC 
Wędkarski Klub 

Sportowy Komorniki 
- Ruja  4000 

 
4. Projekt pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” 

realizowany od 2014 r. z kwotą dofinansowana 563 164,70 zł w ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG 2009-2014 (wsparcie Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) w ramach 
Funduszu Małych Grantów Programu PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej i 
Ekosystemów. W wyniku wprowadzonych zmian realizacja projektu obejmuje okres od 
czerwca 2014 – grudnia 2016. Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie świadomości 
społecznej na temat bioróżnorodności poprzez m.in..: propagowanie idei zrównoważonego 
rozwoju, podniesienie poziomu wiedzy o różnorodności biologicznej, wsparcie społeczności 
lokalnych w podejmowaniu inicjatyw wspierających ochronę różnorodności biologicznej i jej 
umiarkowane użytkowanie. Całkowita wartość zadania: 625 739,00, w tym: 

 dofinansowanie ze środków EOG: 563 164,70 zł; 

 wkład rzeczowy Stowarzyszenia Kaczawskiego: 31 050,00 zł; 

 wkład finansowy Stowarzyszenia Kaczawskiego: 31 524,30 zł. 
W roku 2016 poniesiono na realizacje niniejszego projektu kwotę 300 850,49 zł. Środki te 
wydatkowano na następujące działania: 
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 Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Czy polskie rośliny i zwierzęta mogą być 
magiczne i niesamowite?”, w którym wzięło udział 179 uczestników. Nagrodzono 
zwycięzców w dwóch kategoriach: plastycznej i tekstowej; 

 Konkurs „Do czego potrzebna jest nam bioróżnorodność?” dla uczniów gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs promował użytkowe wartości bioróżnorodności, 
szerzenie wiedzy na temat obecności i znaczenia różnych gatunków roślin i zwierząt w 
gospodarce i twórczości człowieka. Nagrodzeni uczniowie oraz zwycięska szkoła 
otrzymali nagrody w postaci sprzętu multimedialnego; 

 Konkurs dedykowany studentom kierunków projektowych „Mały ogród – tradycja i 
nowoczesność”. Zadaniem uczestników było stworzenie projektu małego ogrodu z 
wykorzystaniem lokalnych materiałów i gatunków roślin. W oparciu o zwycięski projekt 
zrealizowano przedogródek obok Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej; 

 Konkurs „Podziel się domem, podzielę się plonem” popularyzujący ideę ogrodu 
przydomowego pełnego bioróżnorodności oraz gospodarstwa przyjaznego lokalnej 
florze i faunie. Do konkursu przystąpiło 8 gospodarstw. 3 gospodarstwa, w których 
wdrożono najwięcej rozwiązań sprzyjających bioróżnorodności, nagrodzono sprzętem 
ogrodniczym; 

 Wolontariusze dbali o wykonanie nasadzeń w sadzie i ogrodzie przy Zagrodzie, 
dokonując systematycznej pielęgnacji.  Wykonano również i zamontowano elementy 
małej architektury przy sadzie znajdującym się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej (4 
stoły, 4 ławki i 2 kosze na śmieci). Członkowie stowarzyszenia dokonali ich montażu w 
wyznaczonym miejscu; 

 Seminarium i 4 dyżury konsultacyjne dla osób indywidualnych pt. „Wsparcie 
społeczności lokalnych zagrożonych inwestycjami szkodliwymi dla środowiska”. Pomoc 
miała postać transferu wiedzy, doświadczeń, doradztwa dla przedstawicieli 
społeczności lokalnych, NGO, pracowników JST, borykających się z problemem prób 
lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska, w tym szkodliwych dla 
bioróżnorodności; 

 Seminarium „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania”, które 
odbyło się grudnia 2016 w Krotoszycach; 

 Zrealizowano znaczną część robót budowalnych obejmujących przebudowę i zmianę 
sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-edukacyjny - Etap II. Prace 
budowlane ostatecznie zakończą się w pierwszym kwartale roku 2017; 

 Wykonano również plakaty i zaproszenia informujące o wszystkich realizowanych 
wydarzeniach edukacyjnych. 

 
5. Dodatkowe działania o charakterze międzynarodowym zrealizowane w ramach 

projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” dzięki 
dofinansowaniu z Funduszu Współpracy Dwustronnej EOG: w ramach grantu z Funduszu 
Współpracy Dwustronnej podpisano partnerską umowę z organizacją Haskolafelag Sudurlands 
z Islandii na realizację międzynarodowej konferencji „Dobre praktyki w edukacji 
przyrodniczej” („Good practices in environmental education”). Wydarzenie trwało dwa dni, 
między 9 a 10 czerwca 2016. Podczas pierwszego dnia odbyła się stacjonarna część 
konferencyjna w ośrodku edukacji prowadzonym przez Beneficjenta - Sudeckiej Zagrodzie 
Edukacyjnej. Czworo zaproszonych ekspertów z organizacji partnerskiej z Islandii oraz 
sześcioro ekspertów z Polski i innych krajów wygłosiło prelekcje dotyczące dobrych praktyk i 
doświadczeń w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej w Polsce i na Islandii. Konferencja 
była tłumaczona symultanicznie z użyciem systemu słuchawkowego z języka polskiego na 
język angielski i z języka angielskiego na język polski. Drugiego dnia konferencji odbyła się jej 
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część terenowa, podczas której uczestnicy odwiedzili miejsca wykorzystywane do edukacji 
przyrodniczej w terenie, m.in. rezerwat przyrody Ostrzyca Proboszczowicka czy nieczynny 
kamieniołom w Lubiechowej. W konferencji wzięło udział 90 osób z polski i zagranicy, w tym: 
nauczyciele, dyrektorzy szkół, edukatorzy przyrodniczy, przedstawiciele lokalnych 
samorządów oraz organizacji pozarządowych. Udział w konferencji był bezpłatny, część 
uczestników skorzystało z opcji bezpłatnego noclegu ze śniadaniem. W ramach projektu 
przygotowano i wykonano materiały konferencyjne przekazane uczestnikom konferencji oraz 
materiały pokonferencyjne w formie elektronicznej upowszechniane w Internecie.  
 

6. Projekt pn. Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu - budujemy Centrum 
Aktywności Społecznej "Wulkan" otrzymał dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł w 
ramach V edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Zadanie realizowane jest w terminie 
od 1.09.2016 do 30.06.2017 roku, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasze Rio ze Złotoryi. 
Stowarzyszenie Kaczawskie pełni rolę lidera w projekcie i odpowiada za przeprowadzenie 
zaplanowanych działań. Projekt ma na celu utworzenie Centrum Aktywności Społecznej 
"Wulkan" w Złotoryi oraz oferty aktywizująco-edukacyjnej opartej na unikalnych zasobach i 
dziedzictwie Krainy Wygasłych Wulkanów.  
W roku 2016 przeprowadzono następujące działania projektowe: 

 Rekrutacja uczestników projektu (90 osób w wieku 13-19 l.); 

 3 dwudniowe wyjazdy edukacyjno–integracyjne pn. „Poznaj Moc Ziemi” do Sudeckiej 
Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, gdzie młodzież zdobyła wiedzę na temat historii i 
walorów przyrodniczo-kulturowych regionu; 

 Stowarzyszenie Kaczawskie wspierało rozmowy i konsultacje z Urzędem Miasta i 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi w sprawie najmu lokalu przy ul. 
Konopnickiej 22. Ustalono zakres odpowiedzialności i obowiązków stron tworzonego 
w ramach projektu partnerstwa. Ostatecznie Stowarzyszenie Nasze Rio (partner 
projektu) otrzymało klucze do lokalu w listopadzie, podpisując z MOPS w Złotoryi 
wspólnie wypracowany kształt umowy najmu oraz umowy partnerskiej w dniu 25 
listopada 2016 roku; 

 uczestnicy projektu (w ramach wolontariatu) rozpoczęli pierwsze prace remontowo-
adaptacyjne na potrzeby Centrum w lokalu przy Konopnickiej 22 w Złotoryi.  

W roku 2016 na działania projektowe wydatkowano środki w wysokości: 22 517,55 zł. 
 

3. Działalność gospodarcza: 

Stowarzyszenie, zgodnie z zapisem statutu, nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia: 

 UCHWAŁA NR 1/2016 z dnia 5.04.2016 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Lokalnej 
Komisji Grantowej; 

 UCHWAŁA NR 2/2016 z dnia 09.05.2016 w sprawie wyasygnowania dodatkowych 
środków własnych na realizację projektu pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak 
ekofilozofia wróciła na wieś”; 

 UCHWAŁA NR 3/2016 z dnia 23.05.2016 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Lokalnej 
Komisji Grantowej; 

 UCHWAŁA NR 4/2016 z dnia 22.06.2016 w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia 
Członków Zwyczajnych; 
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 UCHWAŁA NR 5/2016 z dnia 22.06.2016 w sprawie przyjęcia Sprawozdania 
Finansowego Stowarzyszenia Kaczawskiego; 

 UCHWAŁA NR 6/2016 z dnia 22.06.2016 w sprawie przyjęcia Sprawozdania 
Merytorycznego Stowarzyszenia Kaczawskiego; 

 UCHWAŁA NR 7/2016 z dnia 22.06.2016 w sprawie ukonstytuowania się Zarządu 
Stowarzyszenia Kaczawskiego; 

 UCHWAŁA NR 8/2016 z dnia 29.08.2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
zadania pn. „Program Edukacji Ekologicznej w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w 
Dobkowie” oraz wyasygnowania środków własnych niezbędnych do wdrożenia 
zadania; 

 UCHWAŁA NR 9/2016 z dnia 23.09.2016 w sprawie wyznaczenia członków komisji 
odbioru robót w ramach postępowania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-edukacyjny – ETAP II w ramach 
projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” – 
postępowanie powtórzone; 

 UCHWAŁA NR 10/2016 z dnia 23.09.2017 w sprawie przyjęcia nowych członków 
Stowarzyszenia Kaczawskiego. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 
źródeł: 

Składki brutto określone statutem  45 550,00 

Działalność statutowa odpłatna  128 418,00 

Darowizny  38 076,00 

Przychody z 1% podatku  3 633,30 

Zbiórka publiczna  40 694,85 

Dotacje uzyskane na programy realizowane w ramach prowadzonej 
działalności  

390 747,41 

Przychody finansowe  332,95 

Pozostałe przychody operacyjne  0,00 

RAZEM PRZYCHODY  647 407,51 
 

6. Informacja o poniesionych  kosztach : 

Koszty z działalności statutowej  274 563,47 

Koszty poniesione na programy realizowane w ramach prowadzonej 
działalności  

477 401,90  

Koszty finansowe  2,01  

Pozostałe koszty operacyjne  0,00  

RAZEM KOSZTY  751 965,37  
 

7. Dane o: 

a) Liczbie osób zatrudnionych: 
Stowarzyszenie Kaczawskie na 31.12.2016 r. zatrudniało 4 osoby na pełny etat. 

b) Łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń: 92.435,15 zł brutto. 
c) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu: 0,00 zł. 
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło: 
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Stowarzyszenie Kaczawskie wypłaciło wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło w  
łącznej wysokości: 38.459,29 zł brutto. 

- z tego sfinansowane z dotacji programowych:                29.483,52 zł. 
- z tego sfinansowane z działalności statutowej:               8.975,77 zł.  

e) Udzielonych pożyczkach pieniężnych: 
Stowarzyszenie Kaczawskie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych. 

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 
Stowarzyszenie Kaczawskie nie posiada lokat. 

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego:  

Stowarzyszenie Kaczawskie nie posiada obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa 
handlowego. 

h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie: 
Stowarzyszenie Kaczawskie jest właścicielem nieruchomości – zagrody wiejskiej w Dobkowie, 
adres Dobków 66, 59-540 Świerzawa (pełniącej funkcje centrum edukacyjnego Sudecka 
Zagroda Edukacyjna), zakupionej w 2011r. 
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych: 
Stowarzyszenie Kaczawskie nie nabyło w 2016 r. środków trwałych. 
j) Wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych: 
Wartość aktywów Stowarzyszenia Kaczawskiego na dzień 31.12.2016 roku wynosiła: 
3 766 936,53 zł. Wartość pasywów na dzień 31.12.2016 roku wyniosła: 3 766 936,53 zł. 
 
Zobowiązania stanowiły kwotę 3 775 620,13 zł, w tym: 
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – 0 zł; 
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 119 799,22 zł; 
- Rozliczenia międzyokresowe (przychodów) – 3 655 820,91 zł. 
 

8. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe: 

W 2016 roku Stowarzyszeniu Kaczawskiemu nie została zlecona żadna działalność przez 
podmioty państwowe i samorządowe.  
 

9. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

Na stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. 
Na koniec roku podatkowego złożona została deklaracja CIT-8. 

 

10.  Zbiórka publiczna: 

Zbiórka publiczna ogłoszona na prowadzenie działań w zakresie promocji dziedzictwa 

kulturowego regionu, edukacji przyrodniczej i wzmocnienie oferty Sudeckiej Zagrody 

Edukacyjnej, przyniosła dochód w wysokości 40 694,85 zł.  
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11.  Darowizny: 

Łączna suma dobrowolnych darowizn na rzecz działalności Stowarzyszenia [art. 17 ust. 1 pkt. 4 
ustawy o pdop] w 2016 roku wyniosła 38 076,00 zł. 
 

12.  Wysokość pozyskanych środków finansowych z 1%: 

W 2016 roku Stowarzyszenie Kaczawskie pozyskało z wpłat 1% podatku kwotę 3 633,30 zł. 
Kwota zostanie przeznaczona na realizację projektów: Działaj Lokalnie w 2016 roku oraz 
projektów związanych z projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie dot. m.in. obiektu 
Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie. 
 

13.  Kontrola działalności Stowarzyszenia: 

W 2016 roku w Stowarzyszeniu Kaczawskim odbyły się następujące kontrole: 

 Kontrola umowy 292/2014/Wn-01/OP-XN-02/D przez przedstawicieli Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (10 - 12.08.2016); 

 Kontrola projektu RPDS.04.07.00-02-029/10 przez przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (17.10.2016). 

Żadna z kontroli nie wykazała nieprawidłowości ani nie nałożyła zaleceń pokontrolnych. 
 
 
 
Na tym sprawozdanie zakończono. 
 
 
 
 

 

Zarząd: 

 

1. Pani Ewelina Rozpędowska– Prezes                      …..…................................................. 

2. Pan Waldemar Tłusty – Wiceprezes                …..................................................... 

3. Pani Beata Castaneda Trujillo – Skarbnik              ..…..................................................... 

4. Pani Julia Jankowska – członek zarządu               .......................................................... 

5. Pan Aleksander Świerczek – członek zarządu        .......................................................... 

6. Pan Krzysztof Kowalczyk – członek zarządu           ......................................................... 

7. Pani Maria Srokowska – członek zarządu                    ........................................................ 

 


