Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Kaczawskiego
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

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:
Adres:

Stowarzyszenie Kaczawskie
59-407 Mściwojów 45A,
powiat jaworski, województwo dolnośląskie
NIP:
6951427474
REGON:
391033947
Dane kontaktowe:
tel. 75 617 14 68
e-mail: kontakt@kaczawskie.pl
www.kaczawskie.pl
KRS:
0000134817 (data rejestracji 11.10.2002)
Status OPP od: 02.09.2008 r.
Członkowie Stowarzyszenia

Liczba członków zwyczajnych (na dzień 31.12.2017 r.): 36 osób
Liczba członków wspierających (na dzień 31.12.2017): 17. Są to gminy: Bolków, Krotoszyce,
Mściwojów, Pielgrzymka, Wądroże Wielkie, Męcinka, Złotoryja-gmina wiejska, Świerzawa,
Paszowice, Zagrodno, Wojcieszów, Jawor, Złotoryja, Ruja, Legnickie Pole oraz
Przedsiębiorstwo Transportowo–Budowlane Sp. z o.o. Oddział w Złotoryi i Bank Spółdzielczy
w Jaworze.
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. Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krotoszycach, Kaczawskich
Warsztatów Artystycznych w Dobkowie.
4. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, czynnej ochrony środowiska oraz
podnoszenia świadomości ekologicznej:
• Działalność centrum edukacyjnego Sudecka Zagroda Edukacyjna
• Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej współfinansowanego ze środków WFOŚiGW
we Wrocławiu
5. Przygotowywanie warsztatów, seminariów naukowych oraz spotkań:
• szkolenia dla beneficjentów programu „Działaj Lokalnie”;
• organizacja wizyt studyjnych w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie
6. Promocja Partnerstwa Kaczawskiego poprzez druk materiałów promocyjnych, udział w
imprezach turystycznych i promocyjnych.
• udział w imprezach organizowanych przez Urząd Marszałkowski promujących
województwo dolnośląskie
7. Finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej:
• realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj lokalnie” –
dofinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Rozdanie grantów w
wysokości 55.000 zł dla 15 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 / Wnioski – ZAKOŃCZONE w 2017 roku:

1. 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 do kwietnia 2017. 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:
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- 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 2017 poniesiono na realizacje niniejszego projektu kwotę 37 157,67 zł. Środki te
wydatkowano na następujące działania:
- ukończenie robót modernizacyjnych w budynku dawnej stodoły
- realizacja i wydanie publikacji promocyjnych i informujących o projekcie: książki,
broszury, folderu oraz filmu
- organizacja wydarzenia zamykającego projekt połączonego z uroczystym otwarciem
modernizowanego budynku
2. 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 było w terminie
od 1.09.2016 do 30.06.2017 roku, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasze Rio ze Złotoryi.
Stowarzyszenie Kaczawskie pełniło rolę lidera projektu i odpowiadało za przeprowadzenie
zaplanowanych działań. Projekt miał na celu utworzenie Centrum Aktywności Społecznej
"Wulkan" w Złotoryi oraz realizacji oferty aktywizująco-edukacyjnej opartej na unikalnych
zasobach i dziedzictwie Krainy Wygasłych Wulkanów dla grupy młodzieży skupionej wokół
Stowarzyszenia Nasze RIO.
W roku 2017 na działania projektowe wydatkowano środki w wysokości: 47 853,45 zł.
3. „XI Kaczawskie Warsztaty Artystyczne w Dobkowie – promocja sieci współpracy w
Krainie Wygasłych Wulkanów” to projekt zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja otrzymała dotację w wysokości
13 994,45 zł. Kaczawskie Warsztaty Artystyczne to impreza plenerowa odbywająca się już od
10 lat w ostatnią sobotę sierpnia w Dobkowie. Jest to impreza otwarta, podczas której
odwiedzający mają możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną i turystyczną regionu,
nieodpłatnie wziąć udział w warsztatach artystycznych i rzemieślniczych. Imprezie
towarzyszyły animacje dla dzieci, drobna gastronomia oraz występy artystyczne (koncerty i
pokazy). W ramach projektu zrealizowano również druk materiałów promocyjnych, w tym
mapy sieci współpracy podmiotów branży turystycznej w regionie.
Projekty / Wnioski – W TRAKCIE REALIZACJI w 2017 roku:
1. Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX”

(edycja 2017) 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 2017
przyznano 15 dotacji na łączną kwotę wsparcia 55.000 zł. Zakończenie edycji II 2018 r.
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Tytuł projektu

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa
realizatora

Stowarzyszenie
Klub Seniora
Radosna jesień życia
Ekomuzeum Wsi
w Snowidzy
Dolnośląskiej
Utworzenie miejsca spotkań i Ludowy Zespół Sportowy
Razem dla Nowej
integracji mieszkańców Nowej
Huragan Nowa Wieś
Wsi Złotoryjskiej
Wsi Złotoryjskiej
Złotoryjska
"Matki, żony, koleżanki - to
Gminny Ośrodek Kultury
Kreatywni
jesteśmy My - Groblanki"
w Paszowicach
Miłośnicy Grobli
KGW Wiadrów "Jedząc wiadrowskie jabłuszka
Gminny Ośrodek Kultury Koło Gospodyń
zarumieni się wnet każda
w Paszowicach
Wiejskich
dziewuszka"
w Wiadrowie
Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Autyzmem,
"Niebieski Ogród - na
Powiatowe Ośrodek
Zespołem
niebiesko dla Autyzmu" w
Rozwoju Edukacji w
Aspergera i
celu zwiększenia świadomości
Jaworze
Mutyzmem
i integracji społecznej
Selektywnym
"Budujemy
Mosty"

Kwota
dotacji (zł)

Gmina

2989

Mściwojów

5000

Gmina
wiejska
Złotoryja

3080

Paszowice

2220

Paszowice

3750

Jawor

-

3850

Legnickie
Pole

-

4500

Wojcieszów

Nowy Brennik

3860

Ruja

6

Wspólne korzenie najlepszym
sposobem na integrację

Stowarzyszenie
WIERZBIANKI

7

Zręcznościowy plac zabaw
dla dzieci

8

Nowy Brennik, Nowi My!

Stowarzyszenie Ziemia
Aktywnych
Stowarzyszenie
Wędkarskie Kraina Karpia
w Rui

9

Edukacyjna ścieżka
dendrologiczna - "Drzewa dziedzictwo przyrodniczokulturowe Bolkowa"

TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW BOLKOWA

-

3920

Bolków

10

Sąsiedzie wyjdź z domu!
Spotkajmy się na POLANCE

Stowarzyszenie
Wędkarskie Kraina Karpia
w Rui

mieszkańcy wsi
Polanka

4100

Ruja

11

Wioska Gier

Fundacja Motosilesia

Wygrywacze

3200

Legnickie
Pole

12

Dla każdego coś dobrego międzypokoleniowa strefa
uśmiechu

Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki w Świerzawie

Klub Seniora

3000

Świerzawa

4500

Pielgrzymka

3311

Wądroże
Wielkie

3720

Mściwojów

13

Razem pracujemy, bawimy się Gminne Centrum Kultury
i uczymy się we wsi
i Biblioteka w
Pielgrzymka
Pielgrzymce

14

"Zielona interwencja" budowanie lokalnego kapitału
społecznego

15

Mściwojów - mój dom

Gminna Biblioteka
Publiczna w Wądrożu
Wielkim

Koło Gospodyń
Wiejskich
Pielgrzymka
Nieformalna
Grupa Przyjaciół
Gminy Wądroże
Wielkie

Ochotnicza Straż Pożarna Nasz Mściwojów
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2. Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w

Dobkowie dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem Programu Edukacji Ekologicznej w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej jest przybliżenie
zjawisk i procesów przyrodniczych oraz elementów gospodarki człowieka, które mają istotny
wpływ na środowisko naturalne. Program bazuje na dziedzictwie przyrodniczym regionu,
kładąc nacisk na edukację ekologiczną w oparciu o znajome uczestnikom zjawiska i krajobrazy.
Dzięki temu możliwe jest efektywne osiągnięcie celów edukacyjnych. Program edukacji jest w
całości realizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie w oparciu o posiadaną infrastrukturę
edukacyjną i zasoby kadrowe, na podstawie autorskich scenariuszy zajęć przygotowanych
przez edukatorów biorących udział w projekcie.
Powyższy program jest realizowany od 1 września 2017 do 30 kwietnia 2018 roku. W
projekcie łącznie ma wziąć udział 100 grup dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych
położonych na obszarze województwa dolnośląskiego (w tym z obszarów wiejskich należących
do Partnerstwa Kaczawskiego) dla których przeprowadzone będzie łącznie 400 godzin zajęć
edukacyjnych. W warsztatach ma wziąć udział minimum 4000 uczestników.
Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynosi 110 800,00 zł, z czego przewidziana dotacja z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 99 720,00 zł.
Koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania stanowią 25% całkowitego kosztu
zadania, natomiast wynagrodzenie edukatorów prowadzących zajęcia pozostałe 75%.
Do 31 grudnia 2017 roku w projekcie wzięło udział 50 grup dzieci i młodzieży. Dla każdej z
grup zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne trwające łącznie 200 godzin zegarowych
(50 zajęć, po 4 godziny zegarowe każde), w których wzięło udział 2122 uczestników.
W 2017 roku na cele projektu wydano łącznie 59 168,34 zł. Kwota dotacji wypłacona przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2017 roku
wyniosła łącznie 37 278,00 zł.
3. Geopark "Kraina Wygasłych Wulkanów" - nowy produkt turystyczny regionu

Operacja polega na utworzeniu bazy zasobów przyrodniczo-kulturowych opartej o zasoby
geologiczne regionu. W ramach operacji przeprowadzona zostanie szczegółowa,
specjalistyczna analiza zasobów geologicznych i kulturowych regionu wraz z wytypowaniem
min. 130 geo-punktów i ich waloryzacją pod kątem turystycznym i edukacyjnym. Analizy
wykonane zostaną przez specjalistów geologów w terenie i obejmować będą szczegółowy,
naukowy opis każdego stanowiska wraz z dokumentacją fotograficzną. Wszystkie wytypowane
geo-punkty zostaną umieszczone w formie interaktywnej mapy na witrynie turystycznej
www.gorykaczawskie.pl prowadzonej przez Stowarzyszenie Kaczawskie oraz szczegółowo
opracowane w formie dokumentu w formacie pdf. Jednocześnie 30 najłatwiej dostępnych i
najbardziej atrakcyjnych pod kątem turystycznym punktów zostanie opracowanych w formie
przewodnika udostępnianego w Internecie. Teksty przewodnika będą miały charakter
popularyzatorski oraz ilustrowane będą profesjonalnymi fotografiami (min. 100). Publikacja
bazy zasobów w tej formie umożliwi zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym region
turystom dokładniejsze zapoznanie się najciekawszymi miejscami oraz możliwość
samodzielnego odnalezienia ich w terenie.
Drugim, równorzędnym elementem operacji jest realizacja dwóch spotkań-konferencji z
udziałem mieszkańców regionu, przedstawicieli samorządów gmin oraz lokalnych organizacji
pozarządowych i przedsiębiorstw z branży turystycznej z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego:
przed oraz po zrealizowaniu analizy zasobów regionu. Pierwsze spotkanie ma na celu
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zapoznanie mieszkańców i władz z potrzebą inwentaryzacji i waloryzacji zasobów
przyrodniczo-kulturowych regionu, a także zebranie pomysłów, wniosków i uwag co do
wytypowania konkretnych geo-punktów i możliwości ich przyszłej adaptacji do celów
turystycznych. Drugie spotkanie ma na celu zapoznanie z wynikami przeprowadzonej analizy i
waloryzacji, zwrócenie uwagi na geo-punkty o wysokich walorach turystycznych, które
powinny w pierwszej kolejności być promowane i udostępniane.
W 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, zaś planowane działania
będą miały miejsce w roku 2018 i 2019.
Projekty / Wnioski – ZŁOŻONE W 2017 ROKU, ODRZUCONE:

1. ,,Zalogowani w Naturze - terenowa edukacji ekologiczna z wykorzystaniem aplikacji
mobilnej jako innowacyjne rozwiązanie metodyczne w Polsce”
Projekt pn. ,,Zalogowani w Naturze - terenowa edukacji ekologiczna z wykorzystaniem
aplikacji mobilnej jako innowacyjne rozwiązanie metodyczne w Polsce” został zgłoszony do
konkursu w programie Edukacja Ekologiczna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Projekt miał na celu zwiększenie wrażliwości młodzieży szkolnej na
otaczające elementy środowiska oraz ich stan, naukę obserwacji oraz wyciągania wniosków.
Celem programu było również przybliżenie zjawisk oraz procesów przyrodniczych, zwłaszcza w
zakresie bogactwa różnorodności biologicznej. W ramach projektu miała zostać utworzona
aplikacja mobilna umożliwiająca nauczycielom i edukatorom tworzenie własnych scenariuszy
zajęć terenowych oraz zlecanie uczniom zadań i pomiarów w terenie z wykorzystaniem
smartfonów. W ramach projektu miały również zostać przeprowadzone dwie edycje szkoleń
dla nauczycieli oraz edukatorów uwieńczone wizytą w jednym z Parków Narodowych w Polsce
oraz dwie edycje konkursu, gdzie nauczyciel mógł wygrać wyjazd na zieloną szkołę dla swojej
klasy. W projekcie miało wziąć udział minimum 25 000 dzieci i młodzieży z placówek
edukacyjnych z obszaru całej Polski oraz 200 nauczycieli i 50 edukatorów. Całkowity koszt
zadania wynosił 1 623 350,00 zł. Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną jednak tuż
przed ogłoszeniem wyników konkurs został odwołany przez grantodawcę.
2. „Humanistyka dla rozwoju lokalnego - badania społeczne na rzecz budowania i
rozwoju partnerstw lokalnych” to projekt złożony do programu DIALOG Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Głównym celem projektu było połączenie wiedzy i doświadczenia przedstawicieli środowiska
naukowego (przede wszystkim nauk humanistycznych, społecznych i geograficznych) oraz
Stowarzyszenia Kaczawskiego dla zapewnienia właściwego udziału społeczeństwa w procesie
współdecydowania o dalszym scenariuszu rozwoju lokalnego. Uczestnictwo w Programie
umożliwiłoby skorzystanie z wiedzy i doświadczenia przedstawicieli środowiska
akademickiego, co w połączeniu z ich całkowitą niezależnością od lokalnych podmiotów
zapewniłoby obiektywizm pozyskanych danych źródłowych oraz uwzględnienie celów
różnorodnych interesariuszy. Potrzeba realizacji przedstawionego powyżej celu, doprowadziła
do stworzenia interdyscyplinarnego zespołu badawczego, składającego się ze specjalistów
nauk społecznych, geograficznych i prawnych. Jednocześnie wypracowane w Krainie
Wygasłych Wulkanów (jako regionie pilotażowym) rozwiązania wraz z metodyką badań,
raportami z ich wyników i założeniami strategicznymi umieszczonymi w planie rozwoju
regionu zostaną opublikowane w formie podręcznika dobrej praktyki. Podręcznik,
udostępniany bezpłatnie na licencji otwartej, zarówno w formie papierowej jak elektronicznej,
stanie się narzędziem multiplikacji efektów projektu, użytecznym dla innych ponadlokalnych
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partnerstw międzysektorowych w planowaniu rozwoju społeczno- gospodarczego z
zapewnieniem udziału społeczności lokalnej. Będzie też materiałem źródłowym dla badaczy
specjalizujących się w naukach społecznych i geografii ekonomicznej w całej Polsce i za
granicą, ponieważ produkty Projektu rozpowszechniane będą zarówno w języku polskim jak i
angielskim. Rezultaty projektu, w tym sam podręcznik dobrej praktyki zostaną
upowszechnione w formie międzynarodowej konferencji, na którą zaproszeni zostaną goście z
innych regionów Polski i Europy, gdzie realizowane są spójne strategie rozwoju na poziomie
ponadlokalnym, w oparciu o partycypację społeczną. Dodatkowo przedstawiciele zespołu
badawczego przedstawią wyniki projektu na konferencjach krajowej i międzynarodowej.

3. Działalność gospodarcza:
Stowarzyszenie, zgodnie z zapisem statutu, nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia:
• Uchwała nr 1/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Uchwały
Lokalnej Komisji Grantowej,
• Uchwała nr 2/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie Sprawozdania
Merytorycznego Stowarzyszenia Kaczawskiego,
• Uchwała nr 3/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania
Finansowego Stowarzyszenia Kaczawskiego,

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
1. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego, w tym:
Składki członkowskie
Dotacje
Przychody z 1%
Darowizny
2. Odpłatna działalność pożytku publicznego
3. Przychody finansowe
4. Pozostałe przychody operacyjne
RAZEM PRZYCHODY

763 326,52 zł
54 625,00 zł
564 769,62 zł
5 596,10 zł
138 335,80 zł
111 063,00 zł
98,34 zł
3 836,95 zł
878 324,81 zł

6. Informacja o poniesionych kosztach:
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań 1%
Koszty działalności dotowanej
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
3. Koszty finansowe
4. Pozostałe koszty operacyjne
RAZEM KOSZTY

531 474,11 zł
40 000,30 zł
5 596,10 zł
485 877,71 zł
258 510,72 zł
0,38 zł
0,00 zł
789 985,21 zł
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7. Dane o:
a) Liczbie osób zatrudnionych:
Stowarzyszenie Kaczawskie na 31.12.2016 r. zatrudniało 3 osoby na pełny etat.
b) Łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: 133 521,45 zł brutto.
c) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu: 0,00 zł.
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło: 65 498,20 zł
- z tego sfinansowane z dotacji programowych: 65 498,20 zł
- z tego sfinansowane z działalności statutowej: 0,00 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 2017 r. środków trwałych.
j) Wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
Wartość aktywów na dzień 31.12.2017 roku wyniosła: 3 691 856,84 zł
Wartość pasywów na dzień 31.12.2017 roku wyniosła: 3 691 856,84 zł.

Zobowiązania stanowiły kwotę 3 612 200,84 zł, w tym:
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – 0 zł;
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 22 527,59 zł;
- Rozliczenia międzyokresowe (przychodów) – 3 589 673,25 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.
Stowarzyszenie składa następujące deklaracje podatkowe:
- PIT-4R z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- CIT-8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
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10. Zbiórka publiczna:
Zbiórka publiczna nr 2015/3699/OR ogłoszona na prowadzenie działań w zakresie promocji
dziedzictwa kulturowego regionu, edukacji przyrodniczej i wzmocnienie oferty Sudeckiej
Zagrody Edukacyjnej, przyniosła dochód w wysokości 24,000 zł.

11. Darowizny:
Łączna suma dobrowolnych darowizn na rzecz działalności Stowarzyszenia [art. 17 ust. 1 pkt. 4
ustawy o pdop] w 2017 roku wyniosła 138 335,80 zł.

12. Wysokość pozyskanych środków finansowych z 1%:
W 2016 roku Stowarzyszenie Kaczawskie pozyskało z wpłat 1% podatku kwotę 5 596,10 zł.
Kwota została przeznaczona na realizację projektów: Działaj Lokalnie w 2017 roku oraz działań
związanych z projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie dot. m.in. obiektu Sudecka
Zagroda Edukacyjna w Dobkowie.

13. Kontrola działalności Stowarzyszenia:
W 2017 roku w Stowarzyszeniu Kaczawskim odbyły się następujące kontrole:
• Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Przedmiot: kontrola
projektu nr RPDS.04.07.00-02-029/10. Data: 23.01-01.02.2017.
• Kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej. Przedmiot: czynności sprawdzające w ramach
audytu w IŻ dot. Projektu nr RPDS.04.07.00-02-029/10. Data: 1-2.02.2017.
• Kontrolujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przedmiot: realizacja umowy nr 292/2014/Wn01/OP-xn-02/D. Data: 18-21.04.2017
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

........................................................
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