Sprawozdanie Merytoryczne
z działalności Stowarzyszenia Kaczawskiego za rok 2019

1. Informacje ogólne:
Nazwa:
Adres:
NIP:
REGON:
Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Kaczawskie
59-407 Mściwojów 45A,
6951427474
391033947
tel. 75 617 14 68
e-mail: kontakt@kaczawskie.pl
www.kaczawskie.pl

KRS:
Status OPP od:

0000134817 (data rejestracji 11.10.2002)
02.09.2008 r.

Członkowie Stowarzyszenia
Liczba członków zwyczajnych (na dzień 31.12.2019 r.): 40 osób
Liczba członków wspierających (na dzień 31.12.2019): 17
Członkami wspierającymi są: Bolków, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Mściwojów, Pielgrzymka,
Wądroże Wielkie, Męcinka, Świerzawa, Paszowice, Zagrodno, Wojcieszów, Jawor, Złotoryja,
Złotoryja-gmina wiejska, Ruja, Legnickie Pole oraz Przedsiębiorstwo Transportowo–Budowlane
Sp. z o.o.

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;

§

Bogusława Rudnicka – członek Komisji Rewizyjnej.

2. Cele statutowe wraz ze sposobem ich realizacji
Cel organizacji (zgodnie ze
Statutem)
Propagowanie idei
zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich i miejskich

Działania realizowane w roku 2019

Działania i projekty zmierzające do utworzenia
Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów.
Realizacja Programu „Działaj Lokalnie”

Równouprawnienie i aktywizacja
zawodowa kobiet

Rozwój wielofunkcyjny terenów
wiejskich i miejskich

Realizacja programu „Działaj Lokalnie”
Działania i projekty zmierzające do utworzenia
Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów
Koordynacja nieformalnej sieci współpracy
podmiotów branży geoturystycznej w regionie
Koordynacja programu „Paszportu Odkrywcy Krainy
Wygasłych Wulkanów”, realizacja projektów
grantowych i konkursowych współfinansowanych ze
środków unijnych i krajowych

Działania na rzecz podnoszenia
świadomości ekologicznej

Realizacja programów Edukacji Ekologicznej:
„Ziemia w naszych rękach” oraz “POZNAĆ,
ZROZUMIEĆ, OCHRANIAĆ: EDUKACJA
EKOLOGICZNA W GÓRACH I NA POGÓRZU
KACZAWSKIM” współfinansowanych przez
WFOŚiGW we Wrocławiu

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

Szkolenia w ramach Akademii Edukatorów
Geoparku

Współpracę z wyższymi uczelniami,
szkołami w zakresie badań
naukowych i kształcenia dzieci i
młodzieży;

Działania i projekty zmierzające do utworzenia
Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów
Goszczenie studentów podczas zajęć terenowych
w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie

Działania w zakresie rozwoju kultury,
turystyki i sportu;

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

Współpraca z organizacjami i
instytucjami w kraju i za granicą;

Działania i projekty zmierzające do utworzenia
Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów
Nawiązanie współpracy z Geoparkiem UNESCO
Czeski Raj

Organizowanie spotkań, wystaw i
imprez;

Realizacja spotkań, warsztatów i szkoleń, dla
mieszkańców oraz turystów w ramach odpłatnej i
nieodpłatnej działalności statutowej
Stowarzyszenia

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

Pozyskiwanie sponsorów i
gromadzenie funduszy na
działalność;

Realizacja Programów, projektów i grantów
finansowanych ze środków unijnych i krajowych

Finansowe wspieranie osób
fizycznych i prawnych oraz innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej

Realizacja Programu Działaj Lokalnie na terenie
Partnerstwa Kaczawskiego

Podjęcie działań na rzecz likwidacji
terenów wykluczonych cyfrowo;

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

3. Opis głównych działań podjętych przez organizację
1.

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%.

2. Program Edukacji Ekologicznej “POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, OCHRANIAĆ: EDUKACJA
EKOLOGICZNA W GÓRACH I NA POGÓRZU KACZAWSKIM”

Jest to kolejna edycja programu edukacyjnego współfinansowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jak w przypadku
poprzedniego programu wskaźnik uczestników wyniesie 4000 osób. Realizację tej edycji
programu rozpoczęto w grudniu 2019 i potrwa ona aż do sierpnia 2020.

3. Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie”
(edycja 2019)

Stowarzyszenie Kaczawskie od 12 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, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów,
Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno oraz
Złotoryja (wiejska i miejska). W roku 2019 przyznano 16 dotacji na łączną kwotę wsparcia
55.000 zł.

Zrealizowane projekty „Działaj Lokalnie XI” 2019 – kategoria ogólna
L.p

Tytuł projektu

Nazwa
wnioskodawcy

Nazwa
realizatora

Gmina

Wielkość
dofinansowania

1

WARSZTATY KREATYWNE

STOWARZYSZENIE
LEGNICKIE POLE

-

Legnickie
Pole

3 500,00 zł

2

Dawniej Długa Wieś, dziś
Pogwizdów – przyjedź i
zwiedź!

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Sołectwa
Pogwizdów

-

Paszowice

3 700,00 zł

3

EKO piknik rodzinny

Fundacja Rozwoju
Człowieka TROOD

EKO Animatorzy

Złotoryja

3 900,00 zł

Gminne Drzewo
Talentów

Gminne Centrum
Kultury i Biblioteka
im. Zenona
Bernackiego w
Pielgrzymce

Ludzie z pasją
w Gminie
Pielgrzymka

Pielgrzymka

4 000,00 zł

Ratujmy Stary Park

Fundacja TERRA TERaz Radzimowice

Mieszkańcy
Jastrowca

Bolków

3 830,00 zł

6

Pomocne - wieś pod
Czartowską Skałą

Stowarzyszenie
MOC4POMOCNE

MOCNI w
POMOCNEM

Pomocne

4 000,00 zł

7

Razem działamy - dobro
osiągamy

Stowarzyszenie
Towarzystwo
Miłośników Piotrowic

-

Męcinka

3 300,00 zł

8

Warsztaty rozwoju
świadomości kulturowej

Towarzystwo
Aktywności
Kulturalnej Jawor

Samoorganizac
ja Artystyczna
Zamek Nadaje

Jawor

2 000,00 zł

9

Bezpieczny mieszkaniec
- bezpieczny turysta

ZłotoryjskoJerzmanickie
Centrum Jujitsu
Rayonriu

_

Złotoryja

2 470,00 zł

10

Cuda naszej kultury!

Stowarzyszenie
"Nasze Krotoszyce"

_

Krotoszyce

2 300,00 zł

4

5

Zrealizowane projekty „Działaj Lokalnie XI” 2019
Kategoria ŚCIEŻKA TEMATYCZNA: Promocja walorów i oferty GEOparku Krainy Wygasłych
Wulkanów
L.p

Tytuł projektu

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa
realizatora

Gmina

Wielkość
dofinansowania

-

Złotoryja

3 950,00 zł

Złoty Spacerownik
- młodzież
1

opracowuje trasy

Stowarzyszenie Nasze

spacerowe

Rio

śladami skarbów
naszej ziem

Kraina Wygasłych
2

Wulkanów - to
tylko rzut

Stowarzyszenie
Towarzystwo Przyjaciół

-

Mściwojów

4 100,00 zł

Krotoszyce

3 600,00 zł

Paszowice

4 000,00 zł

Bolków

3 700,00 zł

Złotoryja

2 650,00 zł

Grzegorzowa

kamieniem od nas...
Rowerowy GEO
STOP - na trasie
3

do GEOParku
Krainy Wygasłych

Stowarzyszenie

Aktywny

Cysterska Winnica

Tyńczyk

Wulkanów
Wspólna promocja
atrakcji
4

geologicznych

Gminny Ośrodek Kultury

Gmin

w Paszowicach

Sonove

Świerzawa i
Paszowice
Przystań na Szlaku
5

Wygasłych

Towarzystwo Miłośników

Świny dla

Bolkowa

integracji

Wulkanów
Utworzenie punktu
widokowego i
rekreacyjnego w
6

kraterze

Stowarzyszenie Rozwoju

wygasłego

Wsi Prusice

-

wulkanu Kopczyna
258 m. zw.Górą
Karola
Program współfinansuje Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, a koordynuje Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce.

4. Geopark "Kraina Wygasłych Wulkanów" - nowy produkt turystyczny regionu
Operacja polega na utworzeniu bazy zasobów przyrodniczo-kulturowych regionu, a
konkretnie zasobów geologicznych. W ramach operacji przeprowadzono szczegółową,
specjalistyczną analizę zasobów geologicznych i kulturowych regionu wraz z wytypowaniem
min. 130 geopunktów i ich waloryzacją pod kątem turystycznym i edukacyjnym. Analizy
wykonane zostały przez zespół specjalistów geologów w terenie i objęły szczegółowy,
naukowy opis każdego stanowiska wraz z dokumentacją fotograficzną.
Wszystkie wytypowane geopunkty umieszczono w formie interaktywnej mapy na witrynie
turystycznej www.gorykaczawskie.pl prowadzonej przez Stowarzyszenie Kaczawskie oraz
szczegółowo opracowano w formie dokumentu w formacie pdf. Jednocześnie 30 najłatwiej
dostępnych i najbardziej atrakcyjnych pod kątem turystycznym punktów zostało opracowanych
w formie przewodnika udostępnianego w Internecie. Teksty przewodnika mają charakter
popularyzatorski oraz ilustrowane są profesjonalnymi fotografiami. aPublikacja bazy zasobów

w tej formie umożliwia zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym region turystom
dokładniejsze zapoznanie się z 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 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 w formie konferencji inaugurującej projekt Geoparku Krainy Wygasłych
Wulkanów 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 zrealizowano 24 października 2019 r.

5. Sporządzenie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej do Światowej Sieci Geoparków
UNESCO jako Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

Dzięki danym pozyskanym w ramach inwentaryzacji geologicznej, a także podczas
realizowanych w roku 2019 spotkań i warsztatów, Stowarzyszenie Kaczawskie przygotowało
dokumentację aplikacyjną niezbędną do zgłoszenia kandydatury regionu do Światowej Sieci
Geoparków UNESCO. Dokumentacja obejmuje szeroką analizę zasobów przyrodniczych, a
także społeczno-ekonomicznych regionu oraz jego mocne i słabe strony w kontekście ochrony,
udostępniania zasobów geologicznych i rozwoju zrównoważonej turystyki. Dokumentacja
aplikacyjna została złożona w grudniu 2019 roku w języku angielskim za pośrednictwem
Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

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

Operacja polegała na utworzeniu punktu informacji turystycznej, biblioteki regionalnej i
miejsca spotkań mieszkańców na poddaszu dawnego budynku gospodarczego w Sudeckiej
Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie. Nowopowstała infrastruktura przyczynia 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 umożliwia 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. Jedną z największych innowacji na skalę regionu a nawet kraju
jest mapa geoturystyczna regionu kaczawskiego z podkładem geologicznym, specjalnie
opracowana na potrzeby biblioteki. Poza wersją wydrukowaną (tablica z mapą) oraz
udostępnienie mapy w internecie dostępne są dane kartograficzne regionu na potrzeby
opracowań naukowych.

7. Akademia Edukatorów Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów
Celem operacji było 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.

8. Certyfikat Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jako lokalna marka turystyczna
Celem operacji było zwiększenie atrakcyjności i zewnętrznej rozpoznawalności regionu
poprzez wdrożenie marki lokalnej i certyfikatu jakości Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów.
Dzięki realizacji projektu zwiększyła 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.
W ramach projektu zrealizowano warsztaty dla mieszkańców polegające na zebraniu
informacji o wyróżnikach regionu, a na ich podstawie przygotowano kompleksową
identyfikację wizualną Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Przygotowany znak graficzny
oraz markę Geoparku zastrzeżono w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i
przygotowano, z pomocą rzecznika patentowego, umowę licencyjną na jego udostępnianie
podmiotom działającym w regionie.
Przeprowadzono również pierwszy nabór do Certyfikatu Geoparku Kraina Wygasłych
Wulkanów dla podmiotów z branży turystycznej i przyznano 40 certyfikatów wraz z tablicą z
logo geoparku oraz dyplomem poświadczającym otrzymanie certyfikatu.

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

5. Przychody i koszty organizacji w okresie sprawozdawczym
1. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego, w tym:

610 555,79

Składki członkowskie

51 750,00

Dotacje

387 107,29

Przychody z 1%

3 593,50

Darowizny

168 105,00

2. Odpłatna działalność pożytku publicznego

182 338,94

3. Przychody finansowe

0,00

4. Pozostałe przychody operacyjne

530,00

RAZEM PRZYCHODY

793 424,73

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:

596 306,25

Koszty realizacji zadań statutowych

25 845,12

Koszty realizacji zadań 1%

3 593,50

Koszty działalności dotowanej

566 767,63

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

353 432,94

3. Koszty finansowe

1 132,91

4. Pozostałe koszty operacyjne

20,70

RAZEM KOSZTY

950 892,80

6. Zatrudnienie, pożyczki, nieruchomości, środki trwałe
a)

Liczbie osób zatrudnionych: Stowarzyszenie Kaczawskie na 31.12.2019 r. zatrudniało 4

osoby na pełny etat.

b)

Łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: 137 960,48 zł brutto.

c)

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu: 0,00 zł.

d)

Udzielonych pożyczkach pieniężnych: Stowarzyszenie Kaczawskie nie udzielało

żadnych pożyczek pieniężnych.

e)

Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Stowarzyszenie Kaczawskie nie posiada lokat.

f)

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.

g)

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.

h)

Nabytych pozostałych środkach trwałych: Stowarzyszenie Kaczawskie nie nabyło w

2019 r. środków trwałych.

j)

Wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

sporządzanych dla celów statystycznych:
Wartość aktywów na dzień 31.12.2019 roku wyniosła: 3 432 947,90 zł
Wartość pasywów na dzień 31.12.2019 roku wyniosła: 3 432 947,90 zł
Zobowiązania stanowiły kwotę 179 830,80, w tym:
-

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – 138 552,88 zł;

-

Inne zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 41 277,92 zł

Rozliczenia międzyokresowe (przychodów) – 3 361 866,69 zł

7. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe
i samorządowe.
W 2019 roku Stowarzyszeniu Kaczawskiemu nie została zlecona żadna działalność przez
podmioty państwowe i samorządowe.

8. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych wynosiły
10 954,76 zł.

Stowarzyszenie składa następujące deklaracje podatkowe:
-

PIT-4R z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

-

CIT-8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

9. Zbiórka publiczna:
W roku 2019 Stowarzyszenie nie prowadziło zbiórki publicznej.

10. Darowizny:
Łączna suma dobrowolnych darowizn na rzecz działalności Stowarzyszenia [art. 17 ust. 1 pkt. 4
ustawy o pdop] w 2018 roku wyniosła 168 105,00 zł

11. Wysokość pozyskanych środków finansowych z 1%:
W 2018 roku Stowarzyszenie Kaczawskie pozyskało z wpłat 1% podatku kwotę 3593,50 zł.
Kwota została przeznaczona na realizację projektów: Działaj Lokalnie w 2019 roku oraz
działań związanych z projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie dot. m.in. obiektu
Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie.

12. Kontrola działalności Stowarzyszenia:
W 2019 roku w Stowarzyszeniu Kaczawskim nie były prowadzone żadne kontrole.

13. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia:
•

Uchwała nr 1/2019 z dnia 12.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
pożyczki i ustanowienie hipoteki

•

Uchwała nr 2/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie przyjęcia nowych członków
zwyczajnych i członka wspierającego Stowarzyszenia Kaczawskiego

•

Uchwała nr 3/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie przyjęcia Sprawozdania
Merytorycznego Stowarzyszenia Kaczawskiego za rok 2018

•

Uchwała nr 4/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie przyjęcia Sprawozdania
Finansowego Stowarzyszenia Kaczawskiego za rok 2018

•

Uchwała nr 5/2019 z dnia 5.08.2019 w sprawie zmiany listy beneficjentów
Programu Działaj Lokalnie 2019 w kategorii Wnioski bez ścieżki tematycznej

•

Uchwała nr 6/2019 z dnia 16.10.2019 w sprawie Ustanowienia Certyfikatu Geoparku
Krainy Wygasłych Wulkanów

•

Uchwała nr 7/2019 z dnia 21.11.2019 w sprawie przyznania Certyfikatu Geoparku
Krainy Wygasłych Wulkanów

•

Uchwała 8/2019 z dnia 21.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację
zadania pn. „Poznać, zrozumieć, ochraniać: edukacja ekologiczna w Górach i na
Pogórzu Kaczawskim” oraz wyasygnowania środków własnych niezbędnych do
realizacji zadania.

Na tym sprawozdanie zakończono.
Zarząd:
1. Ewelina Rozpędowska – Prezes
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2. Waldemar Tłusty – Wiceprezes
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3. Beata Castaneda Trujillo – Skarbnik
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4. Julia Jankowska – członek zarządu
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5. Aleksander Świerczek – członek zarządu
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6. Krzysztof Kowalczyk – członek zarządu
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7. Maria Srokowska – członek zarządu
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