
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia  
Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 2009 

 
Dane 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  - Przewodnicząca 
Norbert Ferster - Członek Komisji 
Małgorzata Żółkiewska - Członek Komisji 
 
Działalność Stowarzyszenia:  

1. W roku 2009 zostały zakończone formalności związane z uzyskaniem przez 
Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Nowy wpis do rejestru 
sądowego uzyskano 27 stycznia 2009 (KRS: 0000307598). 

2. Uzyskując status OPP uzyskaliśmy prawo do bezpłatnego prowadzenia rachunku przez 
InvestBank Oddział Świdnica. Posiadanie statusu OPP uprawnia także do dokonywania 
na konto naszego Stowarzyszenia odpisu 1% podatków za 2009 rok. 

3. W roku ubiegłym, w celu umożliwienia członkom i sympatykom Stowarzyszenia 
przekazania 1% podatku za rok 2008 na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Śmiałowice zawarliśmy porozumienie ze Stowarzyszeniem Ziemia Marcinowicka, które 
zgodziło się na użyczenie nam swojego konta. 

4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice jest członkiem Stowarzyszenia „ŚLĘŻANIE – 
Lokalna Grupa Działania”. Prezes Zarządu naszego Stowarzyszenia, pani Lucyna 
Szpilakowska, pełni funkcję sekretarza Rady Stowarzyszenia „ŚLĘŻANIE – LGD” 

5. Prezes Zarządu brała czynny udział w działaniach Stowarzyszenia „ŚLĘŻANIE – LGD”, 
m.in. w szkoleniach i w ocenie dokumentów konkursowych w konkursach ogłaszanych 
przez to Stowarzyszenie w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe 
projekty”. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wstępną akceptację uzyskał 
m.in. wniosek gminy Marcinowice: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach 
Chwałków i Śmiałowice”. 

6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice w wyniku starań Zarządu zostało 
zakwalifikowanie do udziału w projekcie „Pozarządowe Biuro Rachunkowe” 
realizowanym przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro 
Regionalne w Wałbrzychu. Przystąpienie do w/w projektu i podpisanie umowy 
nastąpiło 12.08.2009. 
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7. SRW Śmiałowice przystąpiło także do Regionalnego Konkursu Grantowego 
ogłoszonego w ramach programu „Równać Szanse 2009”, realizowanego przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 
Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat i ma na celu pobudzenie 
aktywności i zachęcenie młodzieży do działania na rzecz rówieśników i miejscowej 
społeczności.  
Nasze Stowarzyszenie zgłosiło projekt zatytułowany „Historia mojego domu”, który 
został opracowały przez panie: Lucynę Szpilakowską, Magdaleną Szal-Żółkiewską 
oraz Annę Franków. Budżet projektu obliczono na 9060 zł. Wartość uzyskanej dotacji 
wynosi 7000 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 
2010. 

8. Stowarzyszenie w dalszym ciągu sprawuje patronat nad Małym Przedszkolem 
„Śmiałek” i prowadzi starania o jego rejestrację. Podejmowano szereg działań 
związanych z kontynuacją działalności Małego Przedszkola „Śmiałek” w charakterze 
grupy przedszkolnej dla najmłodszych (bez rejestracji), takich jak pomoc w 
znalezieniu opiekunki dla dzieci, zatrudnionej za pośrednictwem Urzędu Pracy, pomoc 
w organizacji imprez dla dzieci (Choinka, Dzień Dziecka, Mikołajki), pomoc w zakupie 
środków dydaktycznych i środków czystości, itp. 

9. Pod koniec roku 2009 Gmina rozpoczęła gruntowny remont pomieszczeń 
przeznaczonych dla przedszkola, o co usilnie zabiegał Zarząd Stowarzyszenia, gdyż 
właściwy stan pomieszczeń i przystosowanie ich do obowiązujących norm 
przeciwpożarowych i sanitarnych jest podstawowym warunkiem rejestracji Małego 
Przedszkola. 

10. Dochody Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice w roku 2009 pochodziły wyłącznie 
ze składek członkowskich, stąd też były niewielkie (410 zł) i w całości zostały 
przeznaczone na sprawy bieżące - opłaty, składki członkowskie, materiały biurowe. 

11. Dochody pochodzące z odpisu 1% za rok 2008, w wysokości 261,90 zł przekazane na 
konto Stowarzyszenie „Ziemia Marcinowicka” ze wskazaniem: „Dla Śmiałowic”, ze 
względu na bardzo późny termin przekazania ich przez Urząd Skarbowy, zostaną 
przelane na nasze konto dopiero w roku bieżącym. 

12. W 2009 roku odbyły się 2 Walne Zebrania członków Stowarzyszenia oraz 4 
posiedzenia Zarządu. Ponadto odbyło się 1 wspólne zebranie Zarządu SRW 
Śmiałowice i Rady Sołeckiej. W ciągu tego roku podjęto 2 uchwały Walnego Zebrania 
oraz 5 uchwał Zarządu.  

13. Dokumentacja stowarzyszenia prowadzona jest systematycznie i rzetelnie. 

14. Na koniec roku 2009 Stowarzyszenie liczyło 27 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 przyjęcie sprawozdania za rok 2009. 

Sprawozdanie opracowano na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 20 marca 2010. 

 

 

ZARZĄD                                                                        
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