
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Stowarzyszenia Kaczawskiego 

 
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 

 
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 45A, 
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 31.12.2018 r.): 36 osób 
Liczba członków wspierających (na dzień 31.12.2018): 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. 

 
Komisję Rewizyjną stanowią:  

• Gabriela Męczyńska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;  
• Elżbieta Stachurska – członek Komisji Rewizyjnej;  
• Maria Boczarska – członek Komisji Rewizyjnej. 

 
2. Działalność statutowa Stowarzyszenia w roku 2018: 

 



1. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich; 
• Działania i projekty zmierzające do utworzenia Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych 

Wulkanów 
2. Równouprawnienie i aktywizacja zawodowa kobiet; 
3. Rozwój wielofunkcyjny terenów wiejskich i miejskich; 

• Realizacja … edycji programu Działaj Lokalnie na terenie Partnerstwa Kaczawskiego 
• Koordynacja nieformalnej sieci współpracy podmiotów branży geoturystycznej w 

regionie 
4. Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej; 

• realizacja programów edukacyjnych Program Edukacji Ekologicznej w Sudeckiej 
Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie oraz Program Edukacji Ekologicznej „Ziemia w 
naszych rękach” współfinansowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu 

5. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i czynnej ochrony przyrody; 
6. Aktywizację zawodową mieszkańców regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, w tym byłych 

pracowników PGR; 
7. Współpracę z wyższymi uczelniami, szkołami w zakresie badań naukowych i kształcenia 

dzieci i młodzieży; 
• Organizacja spotkania Społecznej Rady Naukowej w dniach 15-16 marca 

8. Działania w zakresie rozwoju kultury, turystyki i sportu; 
• Realizacja projektu „Dziedzictwo Ziem Odzyskanych: Dobków na Pogórzu Kaczawskim” 
• Realizacja projektu Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu 

wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie 
• Realizacja projektu Geopark "Kraina Wygasłych Wulkanów" - nowy produkt 

turystyczny regionu 
• Promowanie regionu podczas Festiwalu Minerałów w Lubaniu 
• Promowanie regionu podczas „Projektu Zima” TVN współtworzonego przez Wydział 

Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślaskiego 
• Promocja regionu poprzez wystąpienie w programie „Zakochaj się w Polsce” TVP1 

9. współpraca z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą; 
• Współpraca ze Stowarzyszeniem „Nasze RIO” w Złotoryi w ramach projektu 

„Młodzieżowy Wulkan Energii” w ramach Partnerstw PAFW 
10. organizowanie spotkań, wystaw i imprez; 

• Organizacja wystawy „Dobków dawniej i dziś” w ramach projektu „Dziedzictwo Ziem 
Odzyskanych: Dobków na Pogórzu Kaczawskim” 

• Organizacja Kaczawskich Warsztatów Artystycznych w Dobkowie 
11. przygotowanie publikacji o rozwoju i osiągnięciach gmin: Mściwojów, Męcinka, Paszowice, 

Krotoszyce, Bolków, Świerzawa, Złotoryja – Gmina Wiejska, Pielgrzymka, Wądroże Wielkie, 
Jeżów Sudecki, Wojcieszów, Zagrodno, Jawor i Złotoryja; 
• Realizacja inwentaryzacji geologicznej terenu gmin partnerskich w ramach Projektu 

Geopark "Kraina Wygasłych Wulkanów" - nowy produkt turystyczny regionu 
• Bieżące utrzymanie strony internetowej www.gorykaczawskie.pl 

12. pozyskiwanie sponsorów i gromadzenie funduszy na działalność; 
• realizacja 7 projektów grantowych 

13. finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej; 
• Realizacja X edycji programu Działaj Lokalnie na terenie Partnerstwa Kaczawskiego 

(edycja: 03.2018 – 12.2018) 
14. podjęcie działań na rzecz likwidacji terenów wykluczonych cyfrowo; 
15. edukację nieformalną poprzez prowadzenie własnego ośrodka edukacji ekologicznej. 



• Realizacja programów edukacyjnych Program Edukacji Ekologicznej w Sudeckiej 
Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie oraz Program Edukacji Ekologicznej „Ziemia w 
naszych rękach” współfinansowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu 

• Realizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych prowadzonych w Sudeckiej Zagrodzie 
Edukacyjnej w Dobkowie 

 
Pozyskane środki finansowe na działalność statutową Stowarzyszenia: 
 
Projekty / Wnioski – ZAKOŃCZONE w 2018 roku: 
 

1. „Młodzieżowy Wulkan Energii”  
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł w ramach V edycji Programu 
Lokalne Partnerstwa PAFW. Realizowany był jako kontynuacja projektu „Młodzi odkrywają 
tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności Społecznej Wulkan” 
realizowanego w latach 2016-2017 w partnerstwie z młodzieżowym Stowarzyszeniem „Nasze 
RIO” ze Złotoryi. Kontynuacja tych działań polegała na dalszej aktywizacji młodzieży ze 
złotoryjskich szkół i organizacji warsztatów w Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”. 
Projekt obejmował okres od 1 kwietnia do 30 października 2019 i został w całości 
sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przy koordynacji Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Działania projektowe obejmowały: 

• Warsztaty z komunikacji, budowania kompetencji społecznych i budowania współpracy 
w grupie dla młodzieży 

• Cykl czterech warsztatów wzmacniających umiejętności, kompetencje i budujących 
tożsamość regionalną (geocachingowe, dokumentalistyczne, metodyczne, 
autoprezentacji) 

• Udział wolontariuszy Stowarzyszenia „Nasze RIO” w Kaczawskich Warsztatach 
Artystycznych jako animatorów 

• Przygotowanie i przeprowadzenie przez młodzież gry miejskiej dla uczniów 
złotoryjskich szkół w oparciu o aplikację mobilną 

 
2. „Dziedzictwo Ziem Odzyskanych: Dobków na Pogórzu Kaczawskim”  

 
Projekt miał na celu podniesienie zaangażowania mieszkańców Dobkowa w ochronę i 
upowszechnianie dziedzictwa kulturowego swojej miejscowości, zarówno materialnego jak i 
niematerialnego. W ramach projektu podjęto następujące działania: 

• Inwentaryzację miejscowości, a zwłaszcza znajdujących się w niej kapliczek pod kątem 
potrzeby przeprowadzenia prac porządkowych, a następnie dokonanie tych prac, 

• Utworzenie szlaku dziedzictwa w Dobkowie wraz z oznakowaniem miejscowości i grą 
wiejską do samodzielnego wykonywania przez wszystkich zainteresowanych 

• Przygotowanie wystawy fotografii „Dobków wczoraj i dziś” 
• Opracowanie i druk folderu promującego dziedzictwo miejscowości 
• Realizacja dwóch wydarzeń promujących dziedzictwo miejscowości: Kaczawskich 

Warsztatów Artystycznych oraz Święta Plonów. 
Projekt zrealizowano w okresie od 1 lipca do 30 września w ramach programu „Wspólnie dla 
dziedzictwa” Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 
 

3. Program Edukacji Ekologicznej w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie  
Celem Programu Edukacji Ekologicznej w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej było 

przybliżenie zjawisk i procesów przyrodniczych oraz elementów gospodarki człowieka, które 



mają istotny wpływ na środowisko naturalne. Program bazował na dziedzictwie przyrodniczym 
regionu, kładąc nacisk na edukację ekologiczną w oparciu o znajome uczestnikom zjawiska i 
krajobrazy. Dzięki temu możliwe było efektywne osiągnięcie celów edukacyjnych. Program 
edukacji był 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 był realizowany od 1 września 2017 do 30 kwietnia 2018 roku. W 
projekcie łącznie udział wzięło 100 grup dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych 
położonych na obszarze województwa dolnośląskiego (w tym z obszarów wiejskich należących 
do Partnerstwa Kaczawskiego) dla których przeprowadzono łącznie 400 godzin zajęć 
edukacyjnych. W warsztatach wzięło udział 4194 uczestników.  

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 110 800,00 zł, z czego dotacja 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 99 720,00 zł. 
Koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania stanowiły 25% całkowitego 
kosztu zadania, natomiast wynagrodzenie edukatorów prowadzących zajęcia pozostałe 75%.  

W samym 2018 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 2072 uczestników.  
 
Projekty / Wnioski – W TRAKCIE REALIZACJI w 2018 roku: 
 

1. Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 
(edycja 2018)  

Stowarzyszenie Kaczawskie od 11 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 otoczenia. 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 2018 
przyznano 17 dotacji na łączną kwotę wsparcia 55.000 zł. 

 

L.p. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Nazwa 
realizatora 

Kwota 
dofinanso

wania  
Gmina 

1 NASZA MAŁA OJCZYZNA - 
POZNAJEMY I PROMUJEMY 

GMINNE CENTRUM 
KULTURY I BIBLIOTEKA W 

PIELGRZYMCE 

AKTYWNE 
SOŁECTWA W 

GMINIE 
3850 Pielgrzymka 

(gmina wiejska) 

2 Senioriada – świętujemy 100 lat 
Niepodległości 

Stowarzyszenie 
Ekomuzeum Wsi 

Dolnośląskiej 

Klub Seniora w 
Snowidzy 3870 Mściwojów 

(gmina wiejska) 

3 Wojcieszowski słup 
drogowskazów 

STOWARZYSZENIE ZIEMIA 
AKTYWNYCH 

Wojcieszowski 
słup 

drogowskazów 
933 

Wojcieszów 
(gmina 

miejska) 

4 
Sąsiedzie wyjdź z domu! 

Spotkajmy się na POLANCE - 
pszczoły to życie na Ziemi 

Stowarzyszenie 
Wędkarskie Kraina Karpia 

w Rui 

Mieszkańcy wsi 
Polanka  2570 Ruja (gmina 

wiejska) 

5 
DLA DOBRA WSPÓLNEGO 

DZIAŁAMY - O NASZĄ MAŁĄ 
OJCZYZNĘ DBAMY 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. JANA 

KOCHANOWSKIEGO W 
WĄDROŻU WIELKIM 

WSPÓLNIE DLA 
KOSISK 4050 

Wądroże 
Wielkie (gmina 

wiejska) 



6 W grupie siła Stowarzyszenie 
Lasowiczanie - 3850 Ruja (gmina 

wiejska) 

7 Lokalni Patrioci Działają Lokalnie Centrum Kultury, Sportu i 
Turystyki w Świerzawie 

Klub Filmowy 
Magnolia 3700 

Świerzawa 
(gmina 

miejsko-
wiejska) 

8 
Wiata Integracyjna przy 

budynku Świetlicy Wiejskiej w 
Marcinowicach 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Marcinowicach   4400 Mściwojów 

(gmina wiejska) 

9 Zagospodarowanie placu na 
cele rekreacyjno- sportowe 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Nowej Wsi Wielkiej i 

Nowej Wsi Małej 
- 3500 Paszowice 

(gmina wiejska) 

10 Nasza gmina - naszą ojczyzną! Stowarzyszenie Nasze 
Krotoszyce - 3000 Krotoszyce 

(gmina wiejska) 

11 Integracja międzypokoleniowa Stowarzyszenie Legnickie 
Pole - 3500 Legnickie Pole 

(gmina wiejska) 

12 Dary Ziemi - Artystyczne 
inspiracje w Komornikach 

Wędkarski Klub Sportowy 
Komornik - 3475 Ruja (gmina 

wiejska) 

13 Kartofel w Pogwizdowie - 
jedzcie wszyscy na zdrowie! 

 Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Pogwizdów (realizator 

Koło Gospodyń Wiejskich 
- 3000 Paszowice 

(gmina wiejska) 

14 Pozytywnie zakręceni, czyli 
kreatywne lato 

Centrum Kultury, Sportu i 
Turystyki w Świerzawie Klub Seniora  3550 

Świerzawa 
(gmina 

miejsko-
wiejska) 

15 W PLENERZE GRY I ZABAWY - 
POZNA JE KTO CIEKAWY 

Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Kusocińskiego w 

Wiadrowie 

Kabaret "od 0 
do 99" z 

Wiadrowa 
2250 Paszowice 

(gmina wiejska) 

16 Nieziemsko, Festiwalowo, 
Bajecznie, Integracyjnie!! 

GMINNE CENTRUM 
KULTURY I BIBLIOTEKA W 

PIELGRZYMCE 

Grupa Odnowy 
Wsi i Koło 
Gospodyń 
Wiejskich  

3000 Pielgrzymka 
(gmina wiejska) 

17 Na zdrowie? Na kije! Polskie Stowarzyszanie 
Nordic Walking - 2502 

Złotoryja 
(gmina 

miejska) 
  
Program współfinansuje Polsko Amerykańska Fundacja Wolności a koordynuje Akademia 

Rozwoju Filantropii w Polsce. 
 

2. Program Edukacji Ekologicznej „Ziemia w Naszych Rękach” 
Program jest kontynuacją rozpoczętego w 2017 roku Programu Edukacji Ekologicznej w 

Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie współfinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po 
realizacji 1 edycji programu (rok szkolny 2017/18) Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji 2 
edycji w semestrze zimowym roku 2018. Projekt rozpoczął się 1 września 2018 i potrwa do 30 
kwietnia 2019 roku. 

W projekcie łącznie udział wzięło ma wziąć 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 zostanie 
łącznie 400 godzin zajęć edukacyjnych. W warsztatach weźmie udział 4000 uczestników.  

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynosi 110 800,00 zł, z czego dotacja 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 99 720,00 zł. 
Koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania stanowiły 25% całkowitego 
kosztu zadania, natomiast wynagrodzenie edukatorów prowadzących zajęcia pozostałe 75%.  



W samym 2018 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 2066 uczestników. 
 

3. Geopark "Kraina Wygasłych Wulkanów" - nowy produkt turystyczny regionu 
Operacja polega na utworzeniu bazy zasobów przyrodniczo-kulturowych regionu, a 

konkretnie zasobów geologicznych. W ramach operacji prowadzona jest zostanie 
szczegółowa, specjalistyczna analiza zasobów geologicznych i kulturowych regionu wraz z 
wytypowaniem min. 130 geopunktów i ich waloryzacją pod kątem turystycznym i 
edukacyjnym. Analizy wykonywane są przez zespół specjalistów geologów w terenie i 
obejmują szczegółowy, naukowy opis każdego stanowiska wraz z dokumentacją fotograficzną.  

Wszystkie wytypowane geopunkty 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 z najciekawszymi miejscami 
oraz możliwość samodzielnego odnalezienia ich w terenie. Zakończenie prac nad 
inwentaryzacją planowane jest na czerwiec 2019 roku.  

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 odbyło się w dniu 
29 października 2018 r. i miało na celu zapoznanie mieszkańców i władz z potrzebą 
inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczo-kulturowych regionu, a także zebranie 
pomysłów, wniosków i uwag co do wytypowania konkretnych geopunktów i możliwości ich 
przyszłej adaptacji do celów turystycznych.  

Drugie spotkanie będzie miało na celu zapoznanie z wynikami przeprowadzonej analizy i 
waloryzacji, zwrócenie uwagi na geopunkty o wysokich walorach turystycznych, które 
powinny w pierwszej kolejności być promowane i udostępniane. Spotkanie planowane jest na 
październik 2019 r. 
 

4. Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką 
regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie 

Operacja polega na utworzeniu punktu informacji turystycznej, biblioteki regionalnej i 
miejsca spotkań mieszkańców na poddaszu dawnego budynku gospodarczego w Sudeckiej 
Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie. Nowopowstała infrastruktura przyczyni się do wzrostu 
atrakcyjności regionu pod kątem turystycznym, edukacyjnym i kulturalnym. 

Operacja polega na poszerzeniu oferty turystycznej i kulturalnej na obszarze działania LGD 
Partnerstwo Kaczawskie poprzez zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku 
gospodarczego w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie na regionalną bibliotekę, 
informację turystyczną i miejsce spotkań mieszkańców. Nowo utworzona w ramach projektu 
przestrzeń umożliwi prezentację publikacji promocyjnych i informacyjnych wydawanych w 
regionie, a także udzielanie informacji turystycznej odwiedzającym. Na poddaszu budynku 
powstanie również biblioteka regionalna, umożliwiająca zapoznanie się z publikacjami 
dotyczącymi regionu, które przez lata działalności zostały zgromadzone przez członków i 
wolontariuszy Stowarzyszenia. Będzie to przyjazne miejsce zarówno dla uczniów szkół 
podstawowych i średnich oraz seniorów i wszystkich osób pragnących rozszerzyć wiedzę o 



miejscu zamieszkania, a także studentów czy pracowników naukowych, zwłaszcza kierunków 
geologicznych i geograficznych, którzy licznie odwiedzają region podczas zajęć terenowych i w 
ramach prowadzenia badań naukowych. Jedną z największych innowacji na skalę regionu a 
nawet kraju będzie mapa geoturystyczna regionu kaczawskiego z podkładem geologicznym, 
która będzie specjalnie opracowana na potrzeby biblioteki. Poza wersją wydrukowaną 
dostępne będą dane kartograficzne regionu na potrzeby opracowań naukowych.  

Nowo utworzona w ramach projektu przestrzeń posłuży także za miejsce spotkań, 
organizacji prelekcji, szkoleń i wykładów, a także organizacji wystaw i pokazów dla lokalnej 
społeczności. Założone w projekcie roboty wykończeniowe oraz wyposażenie są niezbędne do 
nadania poddaszu dawnej stodoły nowych, turystyczno-kulturalnych funkcji.  
 
Projekty / Wnioski – ZŁOŻONE W 2018 ROKU, PRZYJĘTE DO REALIZACJI W NASTĘPNYCH 
LATACH: 
 

W 2018 roku Stowarzyszenie otrzymało pozytywną ocenę i informacje o zakwalifikowaniu 
do finansowania dwóch projektów grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacje zostały 
przyznane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Kaczawskie” w ramach 
powierzenia grantu. Realizacja projektów przewidziana jest na rok 2019. Poniżej opisano 
działania planowane do podjęcia w ramach poszczególnych grantów. 

 
1. Akademia Edukatorów Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów 

Celem operacji podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców z obszaru LGD 
Partnerstwo Kaczawskie w zakresie umiejętności edukacyjnych poprzez realizację szkoleń i 
warsztatów. Cele szczegółowe: to poprawa umiejętności emisji głosu, nabycie umiejętności 
pracy z dużymi grupami/trudnym klientem/uczniami z problemami, udoskonalenie warsztatu 
pracy, metodyki prowadzenia zajęć przez edukatorów z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie. 
 

2. Certyfikat Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jako lokalna marka turystyczna 
Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności i zewnętrznej rozpoznawalności regionu 

poprzez wdrożenie marki lokalnej i certyfikatu jakości Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów. 
Dzięki realizacji projektu zwiększy się świadomość podmiotów działających w branży 
turystycznej w regionie na temat korzyści z istnienia marki regionalnej i możliwości 
generowania wzrostu gospodarczego przez współpracę i wspólną promocję. Oczekiwany jest 
również zwiększony poziom aktywności i inicjatyw związanych ze wspólną promocją marki 
regionu. Efektem długofalowym projektu będzie wzrost zainteresowania odwiedzających 
turystów regionem. W ramach projektu zostanie wdrożony certyfikat lokalny Geoparku Kraina 
Wygasłych Wulkanów oraz jego identyfikacja wizualna. 
 
Projekty / Wnioski – ZŁOŻONE W 2018 ROKU, ODRZUCONE: 
 

1. Kaczawskie Warsztaty Artystyczne – integracja wokół lokalnego rzemiosła 
Operacja miała polegać na zaangażowaniu lokalnych artystów/wytwórców w działania 

edukacyjne integrujące mieszkańców regionu poprzez wspólną twórczość artystyczną. 
Uczestnikami warsztatów miały być dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy zamieszkujący obszary 
wiejskie, w tym osoby, które na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury i pozaszkolnych 
form edukacji: wychowankowie domu dziecka, osoby niepełnosprawne fizycznie lub/i 
intelektualnie. 



Wniosek na realizację operacji został złożony w ramach programu Edukacja Kulturalna 
Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, jednak nie otrzymał wystarczającej 
liczby punktów kwalifikującej go do dofinansowania. 
 

3. Działalność gospodarcza: 
 

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

4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia: 
 
• Uchwała nr 1/2018 z 5 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia nowych Członków 

Stowarzyszenia Kaczawskiego 
• Uchwała nr 2/2018 z 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

zadania pn. Program Edukacji Ekologicznej „Ziemia w naszych rękach” oraz 
wyasygnowania środków własnych niezbędnych do realizacji zadania. 

• Uchwała nr 3/2018 z 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Uchwały Lokalnej 
Komisji Grantowej 

• Uchwała nr 4/2018 z 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania 
Merytorycznego Stowarzyszenia Kaczawskiego za rok 2017 

• Uchwała nr 4/2018 z 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania 
Finansowego Stowarzyszenia Kaczawskiego za rok 2017 

 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

 
1. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego, w tym: 442 317,11 

Składki członkowskie 48 725,00 
Dotacje 253 030,31 
Przychody z 1% 2 978,80 
Darowizny 137 583,00 

2. Odpłatna działalność pożytku publicznego 113 456,00 
3. Przychody finansowe 28,95  
4. Pozostałe przychody operacyjne 1062,54 
RAZEM PRZYCHODY 556 864,60 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach: 

 
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym: 331 004,20 

 Koszty realizacji zadań statutowych 41 182,44 
 Koszty realizacji zadań 1% 2 978,80 
 Koszty działalności dotowanej 286 842,96 

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 256 597,11 
3. Koszty finansowe 20,81 
4. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 
RAZEM KOSZTY 587 622,12 

 
7. Dane o: 

 
a) Liczbie osób zatrudnionych:  

Stowarzyszenie Kaczawskie na 31.12.2018 r. zatrudniało 4 osoby na pełny etat. 
b) Łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: 104 714,88 zł brutto. 



c) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu: 0,00 zł. 
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło: 23 066,78 zł  

- z tego sfinansowane z dotacji programowych: 23 066,78  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 2018 r. środków trwałych.  
j) Wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych:  
Wartość aktywów na dzień 31.12.2018 roku wyniosła: 3 638 113,53 zł 
Wartość pasywów na dzień 31.12.2018 roku wyniosła: 3 638 113,53 zł 
 
Zobowiązania stanowiły kwotę 23 572,75 zł, w tym: 
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – 0 zł;  
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 23 572,75 zł 
Rozliczenia międzyokresowe (przychodów) – 3 565 642,30 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. 
 

10. Zbiórka publiczna: 
 
Zbiórka publiczna nr 2018/2032/OR ogłoszona na prowadzenie działań w zakresie promocji 
dziedzictwa kulturowego regionu, edukacji przyrodniczej i wzmocnienie oferty Sudeckiej 
Zagrody Edukacyjnej, przyniosła dochód w wysokości 2 978,80 zł. 
 

11. Darowizny: 
 



Łączna suma dobrowolnych darowizn na rzecz działalności Stowarzyszenia [art. 17 ust. 1 pkt. 
4 ustawy o pdop] w 2018 roku wyniosła 137 583,00 zł 
 

12. Wysokość pozyskanych środków finansowych z 1%: 
 
W 2018 roku Stowarzyszenie Kaczawskie pozyskało z wpłat 1% podatku kwotę 2 978,80 zł. 
Kwota została przeznaczona na realizację projektów: Działaj Lokalnie w 2018 roku oraz działań 
związanych z projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie dot. m.in. obiektu Sudecka 
Zagroda Edukacyjna w Dobkowie. 
 

13. Kontrola działalności Stowarzyszenia: 
 
W 2018 roku w Stowarzyszeniu Kaczawskim nie odbywały się żadne kontrole. 
 
 

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


