STOWARZYSZE~lE
na Rzecz RozwOJu
GMINY RAI?KÓW
29-135 Radkow 99

Sprawozdanie merytoryczne działalności
stowarzyszenia za 2015 r.

Rok 2015 był trzecim rokiem działalności naszego Stowarzyszenia pod kierownictwem
Zarządu w składzie:

Stanisław

Kowalczyk i Marian

Kaczmarek.

spowodowany
poprzedni
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finansowe

brakiem
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możliwości

gospodarczy

jeszcze naborów
dla organizacji

w terminach

Herej, Halina Knapik, Bronisław
rok był okresem

pozyskiwania

UE, a rozpoczął
na projekty

pozarządowych.

środków
nowy

z których
W roku

12.03, 02.06, 02.10 i 15.12.2015

Sokołowski,

mniej

aktywnej

pomocowych.

2014-2020,

w

Magdalena
działalności

Zakończył
którym

to

się
nie

można było się starać o środki
2015 Zarząd odbył

r.. natomiast

4 posiedzenia

Komisja Rewizyjna odbyła

1 posiedzenie w dniu 26.03.2015 r. Walne zgromadzenie odbyło się 22.04.2015 r.

W roku sprawozdawczym

Lp
L

Data
12.03.2015

podjęto 4 uchwały dotyczące następujących zagadnień

Nr Uchwały
1/2015 Zarząd

Przedmiot uchwały
Przyjęcie członków zwyczajnych w
osobach:
Zdzisław Purchała - Kossów
Czesław Syrek - Kwilina
Alfreda Gromada - Radków
Teresa Kaczmarek - Radków
Anna Podsiadło - Radków
Maria Stępień - Bałków

2.

22.04.2015

1/2015 Walne
Zgromadzenie

Przyjęcie sprawozdań i bilansu
oraz udzielenie absolutorium

3.

02.06.2015

2/2015 Zarząd

Przystąpienie stowarzyszenia do
struktur LGD Region Włoszczowski

4.

02.06.2015

3/2015 Zarząd

Reprezentacja Stowarzyszenia w
LGD Region Włoszczowski przez P.
Halinę Knapik

Stan osobowy

naszej organizacji

na koniec 2015 r. wynosi! 39 osób

powiększył

szeregi w minionym roku o 6 członków.
Szczegółowe dane dotyczące finansów obrazuje sprawozdanie finansowe za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wspomnieć należy przynajmniej
składki członkowskie

jakie wpłynęły

za miniony

rok wyniosły

ogólnie o kilku wartościach:
582 zł. Łączne przychody

uzyskano w kwocie 12452, 00 zł, natomiast koszty razem zamknęły się kwota 7 825, 08 zł.

W minionym

roku spłacono kapitał kredytów

(2 umowy) do BS Włoszczowa

łączną 67 336, 36 zł. Ponosząc koszty odsetek -lOS9,

na wartość

91 zł.

Koniec roku 2015 zamknęliśmy zyskiem na kwotę 4626, 92 zł.

Dla zapewnienia
od darczyńców,
Nadleśnictwo

bieżącej działalności pomogło nam wsparcie finansowe

którzy

Koniecpol

tą pomoc

świadczą nam corocznie,

i BS Włoszczowa.

Znaczną kwotę

a są to:
wpłacili

pozyskane

Lasy Państwowe

miedzy

innymi

nasz

członek Purchała Zdzisław oraz Aneta i Paweł Żmuda.

Dokumentując

analizę działalności Stowarzyszenia za miniony rok należy wspomnieć

o kilku działaniach:
•

Zarząd wystąpił
dorocznej
Ostrowskiej

z wnioskiem

nagrody

do Starosty

w dziedzinie

Włoszczowskiego

twórczości

artystycznej

o przyznanie

dla Pani Teresy

z Brześcia. Nagroda ta została przyznana, a wręczono ją naszej

mieszkance za całokształt twórczości artystycznej w grudniu 2015 roku.
•

Kontynuowana jest fundacja stypendium dla uczniów Gimnazjum w Radkowie
zgodnie z obowiązującym

regulaminem

dla 7 uczniów osiągających najlepsze

wyniki w nauce.
•

Pomimo składania wielu wniosków o wsparcie finansowe udało się pozyskać
tylko dofinansowanie

z LGR "Miedzy Nidą a Pilicą" w kwocie 1 tys. zł oraz z

PZU w kwocie 2 tys. zł.
•

Zorganizowano

kolejne działania Sztabu w ramach Wielkiej

Orkiestry Jurka

Owsiaka, w roku 2015, gdzie zebrano i przekazano kwotę 4 574, 03 zł
•

Należy wspomnieć o akcji rozdysponowania

żywności dla mieszkańców naszej

gminy realizowaną przez Stowarzyszenie przy współpracy z Bankiem Żywności
w Ostrowcu Świętokrzyskim w ilości 40 ton owoców.

W związku z kończącym się okresem bieżącej kadencji pragnę w imieniu Zarządu
podziękować

za wszelką pomoc w realizacji zadań statutowych

członkom, a także wolontariuszom

Stowarzyszenia

naszym

szczególnie tym, którzy szczegółowo rozliczają działania

finansowe i księgowe naszej działalności.

