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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA „KAŹMIERZ” ZA ROK 2010, 2011, 2012, 2013
Sporządzono na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r.
Nr 46, poz. 203, z 1997 r. nr 121, poz. 769 i z 2000 r, nr 120, poz. 1268)

I.
1. Nazwa podmiotu:
Stowarzyszenie „Kaźmierz”
2. Adres podmiotu:
64-530 Kaźmierz , ul. Szkolna 27
Telefon: 61 29 18 040, e-mail: stowarzyszenie@kazmierz.net www.kazmierz.net
Telefon do kontaktów: +48 536 583 648; 600 630 275
3. Data rejestracji: -17.02. 2010 numer KRS: - 0000348629
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
REGON 301426683; NIP 787-208-51-23; numer rachunku bankowego:73 9072 0002 2002 0201 6205 0001
4. Nazwiska i imiona oraz funkcje osób- statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach
zewnętrznych i posiadające zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (Zarząd
Stowarzyszenia) :
 Andrzej Pawłowski - Prezes; zam. Kaźmierz
 Paweł Staniewicz – vice prezes zamieszkały w Poznaniu
 Halina Kubiak - skarbnik ; zam. Kiączyn
 Anna Kubiak – członek zarządu; zam. Witkowice
 Dorota Walicka - sekretarz zam. Grzebienisko
5. a. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich a
w szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego
rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych; aktywizacja lokalnej społeczności, upowszechnianie
kultury i sztuki, inspirowanie różnych form działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, oświaty
i wychowania, zdrowia oraz turystyki, a także podniesienie wykształcenia społeczeństwa lokalnego oraz zmniejszenie
obszarów , degradacji i wykluczenia społecznego.
5.b. Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje poprzez:













Świadczenie różnego rodzaju pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej (pozyskiwanie i gromadzenie
środków materialnych i niematerialnych na ten cel).
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych uzależnień oraz organizowanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych
oraz środowiskowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podejmowanie i popularyzację działań mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych. Organizowanie i prowadzenie placówek, których głównym zadaniem jest rehabilitacja
medyczna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, między innymi takich jak: ośrodki wsparcia, warsztaty
terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej.
Organizowanie wsparcia dla osób wymagających opieki.
Działalność mająca na celu organizowanie i prowadzenie schronisk.
Współpraca z administracją publiczną i samorządem lokalnym, a także innymi instytucjami, organizacjami i
osobami.
Upowszechnianie kultury regionalnej.
Prowadzenie działalności o charakterze sportowym, kulturalnym i edukacyjnym na rzecz mieszkańców, organizacja
imprez, koncertów, wystaw, pokazów.
Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i odczytów, publikacji materiałów
w różnych kanałach dystrybucji i działalność wydawnicza.
Propagowanie idei wolontariatu.
Podnoszenie wśród młodzieży znaczenia wartości tradycji, kultury, tolerancji i poziomu edukacji.
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Rozwijanie zainteresowań i wspieranie dzieci wybitnie zdolnych. Fundowanie stypendiów naukowych, sportowych i
socjalnych.
Wspieranie działalności szkół poprzez zakup wszelkich pomocy dydaktycznych i nagród.
Podejmowanie działań w celu rozwoju „społeczeństwa informacyjnego”.
Organizowanie zajęć dodatkowych i zagospodarowanie wolnego czasu.
Organizowanie wolnego czasu dla seniorów.
Organizowanie alternatywnych form edukacji i wychowania.
Propagowanie i realizacja działań i zachowań przyrodniczo-ekologicznych.
Organizowanie i dofinansowywanie wycieczek i wypoczynku wakacyjnego.
Organizacja wymiany międzynarodowej i międzyszkolnej.
Upowszechnianie wiedzy na temat Wspólnoty Europejskiej, kontaktów międzynarodowych oraz pozyskiwania i
wykorzystywania środków z funduszy strukturalnych UE.
Organizowanie pomocy dla Polaków mieszkających poza granicami RP.
Działalność związana z edukacją profilaktyką i diagnostyką medyczną.
Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości prawnej.

II.
1. Pierwsze organizacyjne zebranie inspiratorów Stowarzyszenia odbyło się 04 września 2009r. na którym ustalono wolę
powołania stowarzyszenia. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 26 listopada 2009 na którym ustalono charakter i
cele stowarzyszenia. W dniu 16 grudnia członkowie założyciele uchwalili Statut Stowarzyszenia i przyjęli nazwę oraz
wybrali Komitet Założycielski celem rejestracji stowarzyszenia w sądzie. Stało się to 17.lutego 2010 r. po czym w dniu
26.03 2010 zwołano Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Kaźmierz” na którym przyjęto nowych członków,
wybrano pięcioosobowy Zarząd w składzie A.Pawłowski – prezes, P.Staniewicz – v-ce prezes, H.Kubiak - skarbnik,
D.Walicka – sekretarz, A.Kubiak – Członek zrządu oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie : T.Koryl przewodniczący, P.Banaszczyk i Ł.Frydenberg – członkowie.
Przyjęto także plan pracy Stowarzyszenia , ustalono wysokość składki członkowskiej oraz zobligowano Zarząd do
bieżącej pracy organizacyjnej Stowarzyszenia.
2. Działalność i praca Zarządu skupiona była na sprawach organizacyjnych – ustalono iż Zarząd będzie się zbierał raz w
miesiącu na których prezes składa sprawozdanie z ostatniego miesiąca i ustalane są decyzje o dalszych pracach
Stowarzyszenia, rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszej gminy. W obradach Zarządu uczestniczą także
członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inni zapraszani członkowie stowarzyszenia.
Działalność merytoryczna Zarządu odbywała się w oparciu o postanowienia statutu i Regulaminu pracy Zarządu.

3. Nasze dokonania:

- W pierwszym roku działalności – rok 2010
 Wystąpiono do instytucji o nadanie numeru Regonu , NIP, identyfikacji działalności ARiRR
 Opracowano logo stowarzyszenia i wybito metalowe znaczki dla każdego członka
Stowarzyszenia
 założenie konta bankowego i wyrobienie pieczątek
 Przystąpienie do akcji pomocy poszkodowanym przez powódź – zebrano kwotę 1036 zł ,
wysłano paczki z materiałami i 1,5 tony zboża do Szkoły w Sokolnikach gm. Gorzyce
(podkarpackie)
 Napisano do LGD Dolina Samy i złożono w terminie dwa wnioski o dofinansowanie szkoleń –
Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, wykorzystanie komputerów i Internetu,
posługiwanie się aparatem i kamerą cyfrową z obróbką materiału oraz uszycie stroju
kaźmierskiego dla zespołu Kaźmierzanki.
 Nawiązanie współpracy współpartnerstwa z instytucjami np. z U.G. w Kaźmierzu, Szkołą
Podstawową w Kaźmierzu, Gminnym Ośrodkiem Kultury, GOPS w Kaźmierzu, ze szkołami w
Ejszyszkach na Litwie
 Przeprowadzenie konkursu plastyczno fotograficznego dotyczącego najciekawszych miejsc w
naszej gminie z Radą Gminy
 Zorganizowano spotkanie przy świecach dla członków stowarzyszenia
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 Członkowie zarządu i stowarzyszenia uczestniczyli w zebraniach, szkoleniach i spotkaniach
organizowanych przez inne podmioty.
 Zbieranie i przygotowanie materiałów do Kalendarza Gminy Kaźmierz
 Wystąpiono do Rady Gminy Kaźmierz o nadanie medalu „Za zasługi dla Gminy Kaźmierz” dla
członka stowarzyszenia i jednocześnie prezesa Koła Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi
Wileńskiej Pana Zbigniewa Maciejczyka oraz Pana Zenona Pawlaczyka za szczególne zasługi
w zagospodarowywaniu czasu wolnego i pracę z dziećmi oraz młodzieżą, za promowanie
Gminy Kaźmierz. – inicjatywa przyjęta pozytywnie

- W drugim roku działalności – rok 2011
 Napisanie czterech projektów do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadań dla osób
dotkniętych wykluczeniem społecznym, ludzi starszych (emerytów) i wypoczynku dzieci w
czasie wakacji z tego jeden z sukcesem – dotyczący organizacji wypoczynku letniego
organizowany przez SS Urszulnki w Sokolnikach W
 Wystąpienie do Funduszu Polsko – Litewskiego o dofinansowanie wymiany dzieci szkoły
Podstawowej w Kaźmierzu i szkół w Ejszyszkach na Litwie z sukcesem.
 Wystąpienie z dwoma wnioskami do Urzędu Gminy w Kaźmierzu o dofinansowanie dwóch
projektów – jeden z sukcesem drugi wycofany
 Przeprowadzenie konkursu plastyczno fotograficznego dotyczącego najciekawszych miejsc w
naszej gminie
 Członkowie zarządu i stowarzyszenia uczestniczyli w zebraniach, szkoleniach i spotkaniach
organizowanych przez inne podmioty.
 Zorganizowanie wymiany młodzieży z Litwy (Ejszyszki) i Polski (Kaźmierz) w Zakopanem
dla 46 osób wg projektu „Jak Tatry połącyły Niemen z Wartą”przy wydatnej pomocy
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddz. w Kaźmierzu i Szkoły
Podstawowej w Kaźmierzu
 Zorganizowanie przez SS.Urszulanki w Sokolnikach W. wypoczynku letniego dla dzieci
 Zorganizowanie dla grupy nieformalnej piłkarzy z Gaju Wielkiego zajęć sportowo
rekreacyjnych funduszy uzyskanych z gminy Kaźmierz.
 Zorganizowanie Złazu Kijkarzy (Nordic Walking) na zakończenie lata z instruktażem
posługiwania się kijkami trckingowymi i piknikiem dla uczestników (ponad 120 osób)
 Zorganizowanie wystawy prac dzieci Ejszyszek i Kaźmierza w Szkole Podstawowej w
Kaźmierzu, na festynie rodzinnym w Kaźmierzu, w sali sesyjnej przy UG w Kaźmierzu, sali
Starostwa Powiatowego w Szamotułach w Sali GOK w ramach obchdów 100 lecia Banku
Spłódzielczego
 Współorganizowanie z GOK dyskoteki dla młodzieży na płycie boiska sportowego w
Kaźmierzu w czasie świąt majowych
 Współorganizowanie z GOK i Stowarzyszeniem LGD Dolina Samy imprezy plenerowej na
powitanie lata w Komorowie.
 Udzielanie dla mieszkańców gminy jeden raz w miesiącu bezpłatnych porad prawnych w
siedzibie GOPS w Kaźmierzu przez prawnika członka Stowarzyszenia „Kaźmierz” p .Pawła
Staniewicza.
 Prowadzenie strony internetowej przez p.Tomasza Koryl
 Pozyskiwanie środków i koszty działań:
Środki pozyskane z projektów
–
37 894,52
Inne źródła w tym środki Stowarzyszenia
14 093,25
Środki na koncie w tym składki
1 450,45
Razem

-

53 433. 22

4

- W trzecim roku działalności – rok 2012
 Pożegnanie dwóch naszych członków p. Zygmunta Płocharza i p. Zbigniewa Maciejczyka,
którzy odeszli na wieczną wartę
 Co miesięczne spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej na których omawiano bieżącą
działalność Stowarzyszenia
 Zorganizowanie spotkania członków Stowarzyszenia na podsumowanie działalności w roku
2011.
 Organizacja spotkania między miejscową młodzieżą a dyrekcją GOK na temat oczekiwań
możliwości wspólnych działań
 Zebranie członków Stowarzyszenia w siedzibie (magazyn Dworca PKP) Grupy Fotograficznej
KGP z instruktażem p. Tomasza Koryla na temat podstawowych zagadnień fotografii
 Ogłoszenie konkursu na zdjęcia do kaźmierskiej pocztówki (bardzo małe zainteresowanie)
 Napisanie 2 wniosków do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowski o dofinansowanie projektu
spędzania wolnego czasu dla seniorów i wypoczynku młodzieży (bez rezultatu)
 Udział w Konkursie na pracownie internetowe Orange ( bez rezultatu)
 Pomoc siostrom SS. Urszulankom z Sokolnik W. w zorganizowaniu wypoczynku letniego
dzieci ze świetlicy „Przystań anioła – uzyskanie dofinansowania z gminy Kaźmierz w
wysokości 4 tys zł
 Zorganizowanie dwóch złazów kijkarzy (wiosennego i jesiennego przy wsparciu gminy
Kaźmierz – ok 500 zł
 Prowadzenie strony internetowej przez p T. Koryla www.kazmierz.net
 Udział członków Zarządu w szkoleniach, zebraniach i imprezach organizowanych przez
W.U.W .i W.U.M. w Poznaniu, U.G. w Kaźmierzu, szkoły, miejscowe instytucje
reprezentując Stowarzyszenie Kaźmierz
 Przyjęcie Uchwały w sprawie nadzwyczajnych wydatków.
 Pozyskiwanie środków i koszty działań:
Środki pozyskane z projektów
4 000,00
Inne źródła w tym środki Stowarzyszenia
610,00
Środki na koncie w tym składki
2 495,00
Razem
7 005,00
- W czwartym roku działalności – rok 2013
 Napisanie i złożenie wniosku do Funduszu Polsko – Litewskiego o dofinansowanie wymiany
dzieci szkoły Podstawowej w Kaźmierzu i szkół w Ejszyszkach na Litwie pod nazwą „Skarby
Liczyrzepy” – projekt nie uzyskał akceptacji
 Zorganizowanie spotkania członków Stowarzyszenia na podsumowanie działalności w roku
2012 w ramach corocznego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Kaźmierz”.
 Cykliczne co miesięczne spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej na których omawiano
bieżącą działalność Stowarzyszenia
 Zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawiciela sportu dla niepełnosprawnych i przyjęcie
uchwały o wsparciu i pomocy.
 Zorganizowanie dwóch złazów kijkarzy poszerzonego o zbieg biegaczy i rajd rowerowy
zakończonych pokazem i szkoleniem w ramach udzielania pierwszej pomocy ofiarom
wypadków drogowych i wypadków na wodzie z udziałem ratowników z OSP w Kaźmierzu
oraz drużyny WOPR z Szamotuł (wiosennego i jesiennego przy wsparciu gminy Kaźmierz –
ok 500 zł
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 Pomoc siostrom SS. Urszulankom z Sokolnik W. w zorganizowaniu wypoczynku letniego
dzieci ze świetlicy „Przystań anioła – uzyskanie dofinansowania z gminy Kaźmierz w
wysokości 4 tys zł
 Pomoc harcerzom i zuchom. w zorganizowaniu wypoczynku letniego dzieci i wyjazdu do
Białego Dunajca (pomoc finansowa – 400 zł, i rozliczenie finansowe całej imprezy)
 Pozyskanie środków z U.W. i realizacja zadania pod nazwą „Szczęśliwy rodzic daje szczęście
dzieciom” z udziałem rodziców z dziećmi , psychologów, pedagogów, mediatorów i prawnika
w wys. 10 000 zł.
 Zorganizowanie warsztatów fotograficznych dla dzieci z Kaźmierz i Bytynia - wystawa prac
na banerze w czasie festynu Kaźmierskiej pyrlandii.
 Udział członków Zarządu w szkoleniach, zebraniach i imprezach organizowanych przez
W.U.W .i W.U.M. w Poznaniu, U.G. w Kaźmierzu, szkoły, miejscowe instytucje oraz udział
w szkoleniu organizowanym przez FRSE w Warszawie
 Napisanie i złożenie wniosku do Funduszu Polsko – Litewskiego o dofinansowanie wymiany
dzieci szkoły Podstawowej w Kaźmierzu i szkół w Ejszyszkach na Litwie pod nazwą ”Książki
bez granic”
 Podpisanie porozumienia o współpracy między Stowarzyszeniem a szkołami w Ejszyszkach i
Kaźmierzu
 Prowadzenie strony internetowej www.kazmierz.net
 Zakup dwóch banerów i dużego potykacza (dar) dla celów ekspozycyjnych.
 Pozyskiwanie środków i koszty działań:
Środki pozyskane z projektów
Inne źródła w tym środki Stowarzyszenia
Środki na koncie w tym składki
Razem

–
-

14 000
18 620
2 295
34 915 zł

Przez okres kadencji 2010/1013 Stowarzyszenie „Kaźmierz” pozyskało
ponad dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł. nie licząc darowizn od sponsorów w postaci
materialnej oraz nieodpłatnej pracy członków Stowarzyszenia.
Szczegółowe rozliczenie wpływów i wydatków przedstawi skarbnik Stowarzyszenia „Kaźmierz”

Dziękujemy wszystkim organizacjom, instytucjom, pracownikom gminy,
szkół, sympatykom i wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia za pomoc
w pracach naszego Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia „Kaźmierz”

Kaźmierz, 28.02.2014r.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA „KAŹMIERZ” ZA ROK 2014
Sporządzono na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r.
Nr 46, poz. 203, z 1997 r. nr 121, poz. 769 i z 2000 r, nr 120, poz. 1268)

I.
1. Nazwa podmiotu:
Stowarzyszenie „Kaźmierz”
2. Adres podmiotu:
64-530 Kaźmierz , ul. Szkolna 27
Telefon: 61 29 18 040, e-mail: stowarzyszenie@kazmierz.net www.kazmierz.net
Telefon do kontaktów: +48 536 583 648; 600 630 275
3. Data rejestracji: -17.02. 2010 numer KRS: - 0000348629
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
REGON 301426683; NIP 787-208-51-23; numer rachunku bankowego:73 9072 0002 2002 0201 6205 0001
4. Nazwiska i imiona oraz funkcje osób- statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach
zewnętrznych i posiadające zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (Zarząd
Stowarzyszenia) :
 Andrzej Pawłowski - Prezes;

Tomasz Koryl – vice prezes
 Halina Kubiak - skarbnik
 Ilona Falak – członek zarządu;
 Anna Kubiak - sekretarz
5. a. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich a
w szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego
rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych; aktywizacja lokalnej społeczności, upowszechnianie
kultury i sztuki, inspirowanie różnych form działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, oświaty
i wychowania, zdrowia oraz turystyki, a także podniesienie wykształcenia społeczeństwa lokalnego oraz zmniejszenie
obszarów , degradacji i wykluczenia społecznego.
5.b. Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje poprzez:













Świadczenie różnego rodzaju pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej (pozyskiwanie i gromadzenie
środków materialnych i niematerialnych na ten cel).
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych uzależnień oraz organizowanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych
oraz środowiskowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podejmowanie i popularyzację działań mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych. Organizowanie i prowadzenie placówek, których głównym zadaniem jest rehabilitacja
medyczna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, między innymi takich jak: ośrodki wsparcia, warsztaty
terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej.
Organizowanie wsparcia dla osób wymagających opieki.
Działalność mająca na celu organizowanie i prowadzenie schronisk.
Współpraca z administracją publiczną i samorządem lokalnym, a także innymi instytucjami, organizacjami i
osobami.
Upowszechnianie kultury regionalnej.
Prowadzenie działalności o charakterze sportowym, kulturalnym i edukacyjnym na rzecz mieszkańców, organizacja
imprez, koncertów, wystaw, pokazów.
Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i odczytów, publikacji materiałów
w różnych kanałach dystrybucji i działalność wydawnicza.
Propagowanie idei wolontariatu.
Podnoszenie wśród młodzieży znaczenia wartości tradycji, kultury, tolerancji i poziomu edukacji.
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Rozwijanie zainteresowań i wspieranie dzieci wybitnie zdolnych. Fundowanie stypendiów naukowych, sportowych i
socjalnych.
Wspieranie działalności szkół poprzez zakup wszelkich pomocy dydaktycznych i nagród.
Podejmowanie działań w celu rozwoju „społeczeństwa informacyjnego”.
Organizowanie zajęć dodatkowych i zagospodarowanie wolnego czasu.
Organizowanie wolnego czasu dla seniorów.
Organizowanie alternatywnych form edukacji i wychowania.
Propagowanie i realizacja działań i zachowań przyrodniczo-ekologicznych.
Organizowanie i dofinansowywanie wycieczek i wypoczynku wakacyjnego.
Organizacja wymiany międzynarodowej i międzyszkolnej.
Upowszechnianie wiedzy na temat Wspólnoty Europejskiej, kontaktów międzynarodowych oraz pozyskiwania i
wykorzystywania środków z funduszy strukturalnych UE.
Organizowanie pomocy dla Polaków mieszkających poza granicami RP.
Działalność związana z edukacją profilaktyką i diagnostyką medyczną.
Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości prawnej.

II.
4. Pierwsze organizacyjne zebranie inspiratorów Stowarzyszenia odbyło się 04 września 2009r. na którym ustalono wolę
powołania stowarzyszenia. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 26 listopada 2009 na którym ustalono charakter i
cele stowarzyszenia. W dniu 16 grudnia członkowie założyciele uchwalili Statut Stowarzyszenia i przyjęli nazwę oraz
wybrali Komitet Założycielski celem rejestracji stowarzyszenia w sądzie. Stało się to 17.lutego 2010 r. po czym w dniu
26.03 2010 zwołano Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Kaźmierz” na którym przyjęto nowych członków,
wybrano pięcioosobowy Zarząd w składzie A.Pawłowski – prezes, P.Staniewicz – v-ce prezes, H.Kubiak - skarbnik,
D.Walicka – sekretarz, A.Kubiak – Członek zrządu oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie : T.Koryl przewodniczący, P.Banaszczyk i Ł.Frydenberg – członkowie.
Przyjęto także plan pracy Stowarzyszenia , ustalono wysokość składki członkowskiej oraz zobligowano Zarząd do
bieżącej pracy organizacyjnej Stowarzyszenia.
5. Działalność i praca Zarządu skupiona była na sprawach organizacyjnych – ustalono iż Zarząd będzie się zbierał
przynajmniej raz na trzy miesiące, na których prezes składa sprawozdanie z ostatniego miesiąca i ustalane są decyzje o
dalszych pracach Stowarzyszenia, rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszej gminy. W obradach Zarządu
uczestniczą także członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inni zapraszani członkowie stowarzyszenia.
Działalność merytoryczna Zarządu odbywała się w oparciu o postanowienia statutu i Regulaminu pracy Zarządu.

6. Nasze dokonania:
- W piątym roku działalności – rok 2014
III.
1.1. W czwartym roku działania Stowarzyszenia w dniu 14.03.2014 zwołano Walne Zgromadzenie
członków na którym:
1.2. Podsumowano czteroletnią działalność Stowarzyszenia.
1.3 Podjęto uchwały o zmianach w Statucie i Regulaminie Walnego Zgromadzenia, zmianie
wysokości składek.
1.4. Wybrano nowy Zarząd w składzie:
 Andrzej Pawłowski - Prezes;
 Tomasz Koryl – vice prezes
 Halina Kubiak - skarbnik
 Ilona Falak – członek zarządu;
 Anna Kubiak - sekretarz
Oraz Komisję Rewizyjną:
 Kamila Szefler – przewodnicząca
 Bogdan Galewski
 Jerzy Ławicki

2. Zarejestrowano w Sądzie zmiany w Statucie i, Regulaminie Walnego Zgromadzenia i
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reprezentacji Stowarzyszenia
3. Napisaliśmy dwa wnioski konkursu ogłoszonego przez UG przy czym jeden przeszedł pozytywną
weryfikację.
4. Zorganizowaliśmy dwa złazy (wiosenny i jesienny) kijkarzy, rowerzystów i biegaczy pod hasłem
„Alkohol NIE!” i „Narkotyki NIE!” zakończonych wspólnym piknikiem
5. Zorganizowano Rajd Samochodowy dla rodzin członków Stowarzyszenia na Dziewiczą Górę
(Owińska) pod hasłem „JADĘ BO NIE PIJĘ”
6. W wakacje prezes spotkał się z zuchami na obozie w Jeleńcu przedstawiając problemy związane
ze spożywaniem alkoholu w rodzinach, oraz wspominając dawne dzieje kaźmierskiego harcerstwa.
7. Podjęto rozmowy z UG w sprawie przydzielenia pomieszczenia w pałacu na siedzibę
Stowarzyszenia.
8. podjęto rozmowy z leśniczym i ks. Proboszczem w celu wyznaczenia ścieżki wokół zalewu i do
„Grubego Dębu”
9. Uczestniczyliśmy w szkoleniach organizowanych przez PISOP – p. skarbnik i przez U.
Marszałkowski w sprawie mikrodotacji i nowych zasad podziału środków unijnych na lata
2015-2020
10 Przedstawiciel Stowarzyszenie brał udział w opracowaniu przez gminę nowego programu rozwoju
Gminy Kaźmierz do 2020 r.
11. Członkowie naszego Stowarzyszenia brali udział w wyborach samorządowych kandydując do
różnych szczebli władz samorządu różnych komitetów, dlatego Stowarzyszenie starało się być
neutralne i nie brało udziału w kampanii przedwyborczej.
12. Stowarzyszenie udzieliło pomocy przy organizacji i rozliczeniu dwóch projektów grup
nieformalnych w Sokolnikach W. pod nazwą „Trzy pokolenia przy komputerze” i „Spotkania z
Teatrem.”
13. Udzieliliśmy pomocy finansowej wpłacając na konto fundacji Słoneczko dla chorej Magdy 340zł i
poszkodowanej Oli 500żł oraz w gotówce 200 zł
14. Pozyskiwanie środków i koszty działań:
Środki pozyskane z projektów
14 600,00
Inne źródła w tym środki Stowarzyszenia
6 137,51
Środki na koncie w tym składki
4 680,02
Razem

25 417,53

Dziękujemy wszystkim organizacjom, instytucjom, pracownikom gminy, szkół,
sympatykom i wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia za pomoc w pracach
naszego Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia

