
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 2010

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
Norbert Ferster
Małgorzata Żółkiewska

- Przewodnicząca
- Członek Komisji
- Członek Komisji

Działalność Stowarzyszenia:

1. W roku 2010, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca, SRW Śmiałowice realizowało
projekt zatytułowany "Historia mojego domu", w ramach programu "Równać Szanse
2009", realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską
Fundację Dzieci i Młodzieży. Projekt miał na celu pobudzenie aktywności młodzieży i
zachęcenie jej do działania na rzecz rówieśników i miejscowej społeczności.
Projekt został opracowały przez panie: Lucynę Szpilakowską, Magdaleną Szal-
Żółkiewską oraz Annę Franków.
Rolę koordynatora projektu pełniła pani Magdalena Szal-Żółkiewska, natomiast
bezpośrednią opiekę nad młodzieżą sprawowała pani Anna Franków.
Wartość uzyskanej dotacji wynosiła 7000 zł, zaś cały budżet projektu wynosił
9163,66 zł. Kwota środków własnych wykorzystanych podczas realizacji projektu
wyniosła 2163,66 zł.
Projekt został prawidłowo rozliczony. Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane.

2. Trwałym dorobkiem powstałym w ramach projektu w wyniku pracy młodzieży jest
album poświęcony historii Smiałowickich rodzin pt. "Historia mojego domu" oraz
umieszczona w Swietlicy Wiejskiej stała wystawa fotograficzna pod tym samym
tytułem, obrazująca historię i teraźniejszość wsi Śmiałowice.

3. 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"
Prezes Zarządu brała czynny udział w działaniach Rady Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE -
LGD", m.in. w szkoleniach i w ocenie wniosków nadesłanych w I i II naborze w 2010
roku w konkursach ogłaszanych przez to Stowarzyszenie w ramach działania:
Wdrażanie Lokalnych-Strategii Rozwoju.
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4. Stowarzyszenie w dalszym ciągu sprawuje patronat nad Małym Przedszkolem
"Śmiałek" i kontynuuje starania o jego rejestrację.
Podejmowano szereg działań związanych z kontynuacją działalności Małego
Przedszkola "Śmiałek" w charakterze grupy przedszkolnej dla najmłodszych (bez
rejestracji przedszkola), takich jak pomoc w organizacji imprez dla dzieci (Choinka,
Dzień Dziecka, Mikołajki), pomoc w zakupie środków dydaktycznych i środków
czystości, itp.
Od września 2010 działalność "Małego Przedszkola" została zawieszona na kilka
miesięcy, ze względu na zbyt małą ilość dzieci w wieku przedszkolnym.

5. W wyniku zabiegów Zarządu Stowarzyszenia, na przełomie roku 2009/2010 Gmina
przeprowadziła gruntowny remont pomieszczeń przeznaczonych dla przedszkola,
mający na celu zapewnienie właściwego stanu pomieszczeń, dostosowanie ich do
potrzeb dzieci oraz przystosowanie do obowiązujących norm przeciwpożarowych i
sanitarnych, co stanowi warunek rejestracji Małego Przedszkola.

6. W dniu 30.09.2010 na wniosek Zarządu Stowarzyszenia została przeprowadzona
ponowna kontrola Powiatowej Straży Pożarnej, której wynik okazał się negatywny,
mimo przeprowadzonej wcześniej modernizacji pomieszczeń przeznaczonych dla
przedszkola. Głównym powodem negatywnej opinii Inspektora Powiatowej Straży
Pożarnej jest lokalizacja tych pomieszczeń na I piętrze budynku oraz bardzo zły stan
klatki schodowej, a także zbyt bliskie sąsiedztwo innych lokatorów.

7. Dochody uzyskane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice w roku 2010
wyniosły 8786 zł z czego 7000 zł pochodziły z "granta" zaś pozostałe 1786 zł ze
składek członkowskich (465 zł) oraz z wpływów z tzw. 1% za rok 2008 (837,10 zł) i
za rok 2009 (484,10 zł) i zostały one przeznaczone na bieżącą działalność
Stowarzyszenia - 'opłaty, składki członkowskie, materiały biurowe oraz na
doposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i higieniczne. Na dzień 31.12.2010
stan konta wynosił 1197,70 zł.

8. W 2010 roku odbyło się 1 Walne Zebranie członków Stowarzyszenia oraz 3
posiedzenia Zarządu. W ciągu tego roku podjęto 2 uchwały Walnego Zebrania oraz 2
uchwały Zarządu.

9. Dokumentacja Stowarzyszenia prowadzona jest systematycznie i rzetelnie.

10. Na koniec roku 2010 Stowarzyszenie liczyło 31 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 2010.

Szczególne podziękowania należą się paniom Annie Franków i Magdalenie Szal-
Żółkiewskiej za wysiłek włożony w realizację projektu Historia Mojego Domu, państwu
Danucie i Marianowi Maślanym za pomoc i wsparcie udzielaną w realizacji projektu i
innych działań Stowarzyszenia oraz pani Danucie Kozielskiej za pomoc w przygotowaniu
rozliczenia finansowego. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia wyraża podziękowanie
wszystkim mieszkańcom wsi Śmiałowice, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
powstania albumu i wystawy pt. "Historia Mojego Domu".

Sprawozdanie zatwierdzono na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 25 marca 2011.
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