
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice 
za rok 2008 

1. Zostały zakończone wszystkie formalności związane z pełną rejestracją Stowarzyszenia. 
Wpis do rejestru sądowego uzyskano 5 czerwca 2008 (KRS: 0000307598). 
Następnie przeprowadzono procedurę o nadanie numeru Regon (020772371) oraz NIP 
(8842671555). 

2. Przeprowadzono pracochłonną i długotrwałą procedurę uzyskania statusu Organizacji 
Pożytku Publicznego. Wymagało to dokonania odpowiednich zmian w statucie oraz innych 
zabiegów organizacyjno–technicznych, jak złożenie stosownych oświadczeń przez 
członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu i wniesienie opłaty sądowej w wys. 250 zł. Jednak 
wpis sądowy o nadaniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego SRW Śmiałowice 
uzyskało dopiero w roku 2009, w dniu 27 stycznia, co uniemożliwiło dokonywanie na 
konto Stowarzyszenia odpisu 1% podatków za 2008 rok 

3. Dlatego, aby mimo wszystko przekazać 1% podatku za rok 2008 na rzecz Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Śmiałowice z przeznaczeniem, wyjątkowo w tym roku można było to zrobić 
za pośrednictwem Stowarzyszenia Ziemia Marcinowicka, które zgodziło się na współpracę 
z naszym Stowarzyszeniem w celu zdobycia funduszy na wsparcie działalności Małego 
Przedszkola w Śmiałowicach. 

4. Przygotowano dokumenty do założenia rachunku bankowego w InvestBanku Oddział 
Świdnica. Założono rachunek nr 66 1680 1235 0000 3000 1688 3202. Uzyskując status 
OPP spełniliśmy podstawy warunek postawiony nam przez InvestBank w decyzji o 
zwolnieniu z opłat za prowadzenie konta. 

5. Przeprowadzono szereg działań związanych z rejestracją Małego Przedszkola „Śmiałek”: 
− Przygotowanie i złożenie dokumentów do procedury rejestracji MP 
− Złożenie wniosków o wydanie opinii do Straży pożarnej i Sanepidu 
− Znalezienie nauczycielki do MP 
− Zorganizowanie spotkania z Wójtem Gminy 
− Doprowadzenie do wznowienia działalności MP (bez rejestracji) 
− Podpisanie umowy z Urzędem Pracy o zorganizowanie stażu 
− Współpraca z UG (starania o środki czystości dla Małego Przedszkola)  

6. Stowarzyszenie przystąpiło do Stowarzyszenia „ŚLĘŻANIE – Lokalna Grupa Działania” w 
charakterze członka zwyczajnego (Uchwała Zarządu 1/2008) 

7. Prezes Zarządu brała czynny udział w działaniach Stowarzyszenia „ŚLĘŻANIE – Lokalna 
Grupa Działania”, m.in. w szkoleniach i przygotowaniu dokumentów strategicznych. 
Lucyna Szpilakowska jest sekretarzem Rady Stowarzyszenia „ŚLĘŻANIE – LGD”  

8. Dochody Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice w roku 2008 pochodziły wyłącznie ze 
składek członkowskich, stąd też były niewielkie (425 zł) i w całości zostały przeznaczone 
na sprawy bieżące, związane z powstaniem i rejestracją stowarzyszenia: opłatę sądową, 
pieczątki, materiały biurowe i techniczne.  

9. Zarząd SRW Śmiałowice wystosował do Urzędu Ochrony Zabytków w Wałbrzychu pismo 
ze zgłoszeniem o uszkodzeniu zabytkowej kapliczki znajdującej się przy wejściu na 
przykościelny cmentarz. 

10. Ponadto dzięki interwencji członków Stowarzyszenia doprowadzono do wymiany 
przewodów elektrycznych przechodzących ponad wiekową morwą, na izolowane, w celu 
zaprzestania ustawicznego niszczenia jej przez służby energetyczne.  

11. W 2008 roku odbyły się 2 Walne Zebrania członków Stowarzyszenia oraz 3 posiedzenia 
Zarządu. Ponadto odbyły się 2 zebrania członków SRW Śmiałowice wspólnie z Radą 
Sołecką i Radą Małego Przedszkola. W ciągu tego roku podjęto 5 uchwał w sprawach 
statutowych oraz 3 uchwały Zarządu.  

12. Na koniec roku 2008 Stowarzyszenie liczyło 28 członków. Wszyscy 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 przedstawienie uchwały o przyjęciu sprawozdania za rok 
2008. 
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