
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 2013

Da~e stowarzyszenia:
Nazwa: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice
Adres: Śmiałowice 34, 58-124 Marcinowice
E-mail: smialowice@wp.pl
KRS: 0000307598, data wpisu: 5.06.2008
REGON: 020772371
NIP: 884-267-15-55
Bank: Invest-Bank Oddział Świdnica
Nr konta: 66 1680 1235 0000 3000 1688 3202

Skład Zarządu:
Lucyna Szpilakowska - Prezes
Mariusz Białas - Wiceprezes
Wioleta Zaborska - Sekretarz
Magdalena Szal-Żółkiewska - Skarbnik
Sławomir Jarosz - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Monika Hawro
Norbert Ferster
Małgorzata Żółkiewska

- Przewodnicząca
- Członek Komisji
- Członek Komisji

Działalność stowarzyszenia:
1. Stowarzyszenie w dalszym ciągu sprawuje patronat nad Małym Przedszkolem

"Śmiałek", do którego w roku 2013 uczęszczało 14 dzieci. Jak co roku, podejmowano
działania związane z kontynuacją działalności Małego Przedszkola "Śmiałek" w
charakterze grupy przedszkolnej dla najmłodszych, takich jak pomoc w organizacji
imprez dla dzieci (Bal Choinkowy, Mikołajki, Dzień DZiecka), pomoc w zakupie
środków dydaktycznych i środków czystości, nagród, itp.

2. Jednym z ważniejszych działań naszego Stowarzyszenia jest promocja wsi Śmiałowice
poprzez prowadzenie strony internetowej. Strona www.smialowice.pl ma na celu
przekazywanie użytkownikom wszelkich informacji na temat naszej wsi, dotyczących
zarówno jej historii, jak i teraźniejszości. Na bieżąco informuje o każdym
ważniejszym wydarzeniu, stanowiąc swoistą tablicę ogłoszeń oraz kronikę wydarzeń.

Trzeba podkreślić, że nasza strona internetowa cieszy się dużą popularnością, bowiem
do chwili obecnej, czyli w ciągu dwóch i pół lat istnienia, odwiedziło ją ok. 937 000
osób.

3. W lipcu 2013 roku SRW Śmiałowice zorganizowało Festyn Rodzinny. W trosce o
bezpieczeństwo najmłodszych podczas wakacji wszystkim dzieci uczestniczącym w
festynie rozdano opaski odblaskowe: Całkowity dochód z festynu został przeznaczony
na potrzeby Małego Przedszkola "Śmiałek".

4. W kwietniu, z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, z inicjatywy członków naszego
Stowarzyszenia w kilku miejscach wsi posadzono drzewka, m.in. przed świetlicą,
wokół parkingu obok świetlicy, obok parkingu przed sklepem i w pobliżu tablic
informacyjnych przy wjazdach do wsi. Łącznie posadzono 125 drzewek. Zakup roślin
zasponsorował Prezes Zarządu firmy Beyster International w Śmiałowicach, pan
Bogdan Bejster, który przeznaczył na ten cel 1000 zł.
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W październiku 2013 ze środków naszego Stowarzyszenia zakupiono kolejne drzewka
potrzebne do uzupełnienia poprzednich nasadzeń.

5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice jest członkiem Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE -
Lokalna Grupa Działania". Prezes Zarządu, pani Lucyna Szpilakowska, pełni funkcję
sekretarza Rady Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE - LGD" i z tego tytułu brała czynny udział
w działaniach Rady Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE - LGD", m.in. w szkoleniach oraz w
ocenie wniosków w konkursach ogłaszanych w roku 2013 przez to Stowarzyszenie.

6. Dochody bezpośrednio uzyskane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice w
roku 2013 wyniosły 2 591,62 z czego 510 zł pochodziło ze składek członkowskich,
420 zł ze składek na Małe Przedszkole, 1200 zł wyniósł dochód z lipcowego festynu
oraz 461,50 z wpływy z tzw. 1% za rok 2012. Dodatkowy dochód w wysokości 0,12 zł
stanowią odsetki na koncie bankowym.

Dochody zostały przeznaczone na działalność statutową oraz bieżącą działalność
Stowarzyszenia - doposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i higieniczne, na
prowadzenie strony internetowej oraz na opłaty, składki członkowskie, materiały
biurowe.

Na dzień 31.12.2013 stan konta wynosił 838,97 zł oraz stan kasy 68,54 zł - łącznie
907,51 zł

7. W 2013 roku odbyło się 1 Walne Zebranie członków Stowarzyszenia oraz 4
posiedzenia Zarządu. W ciągu tego roku podjęto 3 uchwały Walnego Zebrania oraz 4
uchwały Zarządu.

8. Na koniec roku 2013 Stowarzyszenie liczyło 34 członków. Wszyscy członkowie opłacili
składki członkowskie.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice przedstawiając powyższe sprawozdanie
dziękuje wszystkim członkom i sympatykom za działalność na rzecz Stowarzyszenia i
wnioskuje do Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania za rok 2013.

Szczególne podziękowania należy się paniom Magdalenie Szal-Żółkiewskiej oraz Leokadii
Krzemińskiej za przygotowanie rozliczenia finansowego Stowarzyszenia.

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia wyraża podziękowanie wszystkim członkom
Stowarzyszenia za poparcie dla działań Zarządu i Stowarzyszenia, wyrażane udziałem w
zebraniach, punktualnym opłacaniem składek oraz przekazywaniem wpłat z tytułu ,,1%".
Jednocześnie zachęcamy wszystkich członków do szerszego propagowania akcji" 1%" na
rzecz naszego stowarzyszenia.

Dziękujemy także wszystkim osobom, które udostępniły informacje, zdjęcia i dokumenty
zamieszczane na naszej stronie internetowej, które przyczyniają się do jej nieustannego
wzbogacania i aktualizacji.

Sprawozdanie zatwierdzono na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 28 marca 2014.
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