
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 2014

Dane stowarzyszenia:
Nazwa:
Adres:
E-mail:
KRS:
REGON:
NIP:
Bank:
Nr konta:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice
Śmiałowice 34, 58-124 Marcinowice
smialowice@wp.pl
0000307598, data wpisu: 5.06.2008
020772371
884-267-15-55
Invest-Bank Oddział Świdnica
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 2014 uczęszczało 12 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 trzech i pół lat istnienia, odwiedziło ją ok. 1 180 000
osób, w tym wielu użytkowników strony pochodziło z kilkudziesięciu innych krajów.

3. W kwietniu 2014 roku SRW Śmiałowice organizowało prezentację kulinarną na
doroczny przegląd Tradycje Stołu Wielkanocnego. Przy tej okazji zaprojektowano i
uszyto fartuszki dla członków reprezentacji z logo stowarzyszenia.

"
4. W październiku 2014 nasze stowarzyszenie złożyło ofertę na realizację zadania -

opiekun punktu bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu pod
nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion w Gminie
Marcinowice". Zadanie jest realizowane od stycznia br.

5. Również w październiku 2014 SRW Śmiałowice podjęło decyzje o współudziale w
organizacji szkolenia komputerowego dla mieszkańców wsi. W szkoleniu wzięło udział
38 osób. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali salę do prowadzenia zajęć i jej
wyposażenie, część z nich wzięła także czynny udział w organizowanym szkoleniu.
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6. 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 2014 przez to Stowarzyszenie.

7. Dochody bezpośrednio uzyskane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice w
roku 2014 wyniosły 3 733,76 zł, z czego 510,00 zł pochodziło ze składek
członkowskich, 1820,00 zł ze składek na Małe Przedszkole,' 994,06 zł wyniósł dochód
z zabawy karnawałowej oraz 349,70 zł z wpływy z akcji 1% za rok 2013. Dodatkowy
dochód w wysokości 0,11 zł stanowią odsetki na koncie bankowym.

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

Na dzień 31.12.2014 stan konta wynosił 496,08 zł oraz stan kasy 608,13 zł - łącznie
1104,21 zł

8. W 2014 roku odbyło się 1 Walne Zebranie członków Stowarzyszenia oraz 5 posiedzeń
Zarządu. W ciągu tego roku podjęto 2 uchwały Walnego Zebrania oraz 5 uchwał
Zarządu.

9. Na koniec roku 2014 Stowarzyszenie liczyło 34 członków. Wszyscy członkowie opłacili
składki członkowskie.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice, przedstawiając powyższe sprawozdanie,
dziękuje wszystkim członkom i sympatykom za działania na rzecz Stowarzyszenia i
wnioskuje do Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania za rok 2014.

Zarząd składa podziękowania pani Leokadii Krzemińskiej za przygotowanie sprawozdania
finansowego oraz za wsparcie w prowadzeniu akcji ,,1% dla SRW Śmiałowice" oraz pani
Magdalenie Szal-Żółkiewskiej za skrupulatne prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia
oraz przygotowanie sprawozdań dla GUS i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dziękujemy także wszystkim osobom biorącym udział w malowaniu sali i przygotowaniu
wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kursu komputerowego oraz osobom
czynnie wspierającym działalność Małego Przedszkola "Śmiałek".

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia wyraża podziękowanie wszystkim członkom
Stowarzyszenia za poparcie dla działań Zarządu i Stowarzyszenia, wyrażane udziałem w
zebraniach, terminowym 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 udostępniają informacje, zdjęcia i
dokumenty zamieszczane na naszej stronie internetowej, przyczyniające' się do jej
wzbogacania i aktualizacji.

Sprawozdanie sporządzono na zebraniu, Zarządu Stowarzyszenia w dniu 30 marca 2015
oraz zatwierdzono uchwałą Walnego Zebrania w dniu 25 czerwca 2015.

ZARZĄD


