Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres od 01.01. - 31.12.2016r.
z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego ''Nasz Powiat''
Dane rejestracyjne:
1. Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego ''Nasz Powiat''; liczy 27 członków zwyczajnych.

2. Siedziba i adres organizacji
95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5

3. Data wpisu do KRS
14.02.2012r.

4. Numer KRS
0000411220

5. Regon
101367610

6. Numer NIP
8331398704

7. Numer rachunku bankowego
30928810823911523820000010

8. Nazwa banku
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział w Jeżowie, 99-400 Łowicz

9. Skład Zarządu
Jolanta Wojciechowska - Prezes
Ewa Kowalczyk

- Wiceprezes

Ewa Dorożyńska

- Sekretarz

Mariusz Guzicki

- Skarbnik

Iwona Dudka

- Członek Zarządu

10. Cele statutowe
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju Powiatu Brzezińskiego,
pielęgnowanie tradycji, integrowanie społeczności lokalnej, propagowanie oraz rozwijanie
aktywności życiowej młodzieży, osób dojrzałych, starszych, niepełnosprawnych oraz organizowanie
i popieranie działalności zmierzającej do nawiązywania współpracy między organami administracji
rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami miasta i gmin powiatu
brzezińskiego oraz powiatów i miejscowości partnerskich w kraju i zagranicą.
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11. Zadania do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) działalność na rzecz rozwoju Powiatu Brzezińskiego,
2)wspieranie inicjatyw o charakterze społecznym, w tym w zakresie pomocy społecznej,
ekonomicznym i samorządowym,
3) propagowanie historycznych wartości, ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska
przyrodniczego,
4) działalność na rzecz krzewienia kultury polskiej, a w szczególności upowszechniania
folkloru i sztuki lokalnej, uczestnictwo w rozwoju życia kulturalnego,
5) propagowanie wartości dorobku kulturalnego i gospodarczego miast, gmin i powiatów
partnerskich,
6) wspieranie rozwoju rynku pracy oraz nowych form zarobkowania i zatrudnienia,
7) wspieranie przedsięwzięć mających na celu wzbogacanie oferty gospodarczej
i społecznej Powiatu Brzezińskiego
8) propagowanie idei i warunków integracji europejskiej na forum społeczności lokalnej,
9) pomoc w przygotowywaniu i uczestnictwo w imprezach kulturalnych,
10) współpracę w organizowaniu oficjalnych wizyt,
11) działalność edukacyjno-oświatową, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i turystyczną,
12) promocję ochrony zdrowia,
13) wymianę doświadczeń między organizacjami pozarządowymi,
14) promocję społeczności Ziemi Brzezińskiej,
15) działanie na rzecz rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska i ekologii,
16)realizacje
projektów
partnerskich
finansowanych
ze
środków
krajowych
i europejskich,
17) organizowanie różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej w ramach działania
''Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego'',
18)organizowanie różnorodnych form aktywności dla zainteresowanych.
19)działalność w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz promocji walorów tury
stycznych województwa, regionu, kraju m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie wycieczek turystyczno - krajoznawczych.
Cele stowarzyszenia realizowane są m.in. przez następujące formy działalności:
1. Wykłady 1-2 spotkania w miesiącu., tematyka różnorodna : od geografii, poprzez zdrowie, prawo,
problemy lokalne czy krajowe.
2. Wyjazdy do kina/teatru - co najmniej raz w miesiącu, na koncerty i spektakle.
3. Organizacja zajęć : nauka języka angielskiego, zajęcia rekreacyjne, nauka pływania , zajęcia
taneczne.
4. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze
5. Realizacja projektów
6. Inne działania

12. Uchwały podjęte przez Zarząd
1. Uchwała nr 1/2016 r. z dnia 13.04.2016 r. w sprawie sposobu i miejsca przechowywania
dokumentów księgowych stowarzyszenia.
2. Uchwała nr 2/2016 r. z dnia 03.10.2016 r. w sprawie wsparcia finansowego LO w związku z
organizacją jubileuszu 100-lecia szkoły.
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13. Opis realizowanych form działalności Stowarzyszenia
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność 14 lutego 2012 r., natomiast Uniwersytet Trzeciego Wieku,
który obecnie liczy 152 członków, zainaugurował swą działalność w maju 2012 r.
Realizacja celów statutowych odbywa się stosownie do bieżących możliwości Stowarzyszenia.
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie cele stowarzyszenia były osiągane przez następujące
formy działalności:

I.

Wykłady :

1. Wykład 13 stycznia 2016 r. - p. Janusz Dąbrowski - zdrowe odżywianie się.
2. Spotkanie z Krzysztofem Burtką – „Zdrowe żywienie’’– styczeń 2016 r.
3. Luty 2016r. - spotkanie z p. Guzicką przy herbacie i słodkim poczęstunku.
4. Wykład 7.03.2016 r.- o. Leon Knabit oraz promocja książek o. Leona
5. Wykład 16.03.2016 r. –dr Krzysztof Grzelak „Gambia – kraj Kunta Kinte ’’, w II części
spotkania prezentacja „Miejsca pamięci w Dmosinie’’ przygotowana przez młodzież z LO.
6. Wykład 13 kwietnia 2016 r. psycholog Paweł Nowak mówił o agresji, przemocy i sposobów
radzenia sobie z nimi.
7. Wykład 27 kwietnia 2016 r. dr Krzysztofa Grzelaka – „Indie – kraj kontrastów”.
8. Wykład 18.05. 2016 r. – prof. Eugeniusz Wojciechowski z UŁ „W jakim państwie chcemy żyć’’?
9. Inauguracja UTW – 5 października 2016 r. - wykład inauguracyjny ''Motywy chrztu Mieszka I fakty i mity'' mediewista dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak z Katedry Historii Średniowiecznej
Uniwersytetu Łódzkiego. Druga część spotkania przebiegała przy kawie i słodkościach .
10. Spotkanie z okazji Europejskiego Dnia Seniora –„Droga do lepszego słyszenia’’ i „ Ruch w życiu
osób starszych – pokaz ćwiczeń’’ prowadząca omówiła wady słuchu, niedosłuchu, przedstawiła
rodzaje aparatów słuchowych – 20.10.2016 r.
11. Wykład „ Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza ‘’- 15.11.2016 r. – mgr M. Siucińska
12. Wykład mgr Krystyny Madej z Kancelarii Finansowej KLT w Łodzi – „Ochrona majątku,
planowanie spadkowe’’– 23.11.2016 r.
13. Wykład „ Wszystko o pszczołach’’ - 29 listopada 2016 r. , w II części przedstawiciel Komendy
Powiatowej Policji omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drogach o zmroku.
14. Wigilia 14 grudnia 2016 r. – ks. Chmielecki z Jeżowa, opłatek, poczęstunek, kolędy.

II.

Teatr / Kino :

1. Teatr Muzyczny Łódź „Kraina uśmiechu’’- 8 stycznia 2016 r.
2. Teatr Nowy Łódź ,,Wszystko o kobietach’’- 19 lutego 2016 r.
3. Teatr Muzyczny Łódź „Cyrano’’ - 31.03.2016 r.
4. Kino ,,Odeon ‘’ Koluszki „Moje córki krowy ’’– kwiecień 2016 r.
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5. Teatr Nowy Łódź ,,Więcej niż możesz zjeść’’ – 28 maja 2016 r.
6. Teatr Wielki Łódź ,, Noc w Wenecji ’’– 3 czerwca 2016 r.
7. Teatr Powszechny – 17 listopada 2016 r. – „Pomoc domowa’’
8. Teatr Muzyczny w Łodzi – 26 listopada 2016 r. – koncert „W zaczarowaną noc’’
9. Teatr Muzyczny w Łodzi – 4 grudnia 2016 r. „Wielka Księżna Gerolstein”.

III.

Wycieczki i inne działania :

1. W dniu 5 lutego 2016r. odbyła się imprez taneczna - ,,Studniówka BIS 2016”.
2. Zabawa taneczna w dniu -11 czerwca 2016 r. „Senioralia’’ 2015/2016.
3. Wycieczka 3-dniowa dla słuchaczy UTW – 21-23 czerwca 2016 r.
4. Wycieczka do Planetarium w Łodzi – ,,Gwiazdozbiory jesiennego nieba’’- 26.10.2016 r.

IV.

Zajęcia :

Słuchacze UTW uczestniczyli w następujących zajęciach:
1. zajęcia rekreacyjne

- wtorek

2. nauka języka angielskiego

- poniedziałek

3. nauka pływania z instruktorem - czwartek
4. zajęcia taneczne

V.

- czwartek

Projekty i ich realizacja :

Od stycznia 2015 r. nawiązaliśmy współpracę z p. Katarzyną Spychalską i wspólnie zrealizowaliśmy
kilka projektów. Zarząd Stowarzyszenia zrealizował wymienione projekty przy dużym udziale
wolontariuszy, którymi byli członkowie Stowarzyszenia.
1. ,,VI Maraton Rowerowy przez Ziemię Brzezińską na Syberię’’ – w czerwiec 2016 r.
2. „Traktem, duktem, polną drogą... po historycznej Ziemi Brzezińskiej” 3-dniowa wycieczka dla
słuchaczy UTW – 21-23 czerwca 2016 r.
3. ''Zorganizowanie pobytu na terenie powiatu brzezińskiego dla delegacji międzynarodowych w
ramach Światowych Dni Młodzieży w programie Busola Wartości i Uczczenie 1050. Rocznicy
Chrztu Polski” - lipiec 2016 r.
4. '' Organizacja XI Zlotu Motocyklistów w Powiecie Brzezińskim'' - lipiec 2016 r.
5. '' VIII Powiatowy Konkurs Orki'' - 10.09.2016r.
6. ''Oprawa artystyczna i prowadzenie Dożynek Gminno-Powiatowych w Dąbrówce Dużej'' –
11.09.2016 r.
7. Koncert z okazji Święta Niepodległości w 1050. rocznicę Chrztu Polski” – w dniu 11 listopada
2016 r.
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Zestawienie środków pozyskanych w 2016r.:
Urząd Marszałkowski
Powiat Brzeziny
PEC
Stowarzyszenie „Zielony Szlak”

1.
2.
3.
4.

33 770,00
10 000,00
4 000,00
2 500,00

Razem :

VI.

50 270,00

Pozostałe działania :

1. Przygotowanie Walnego Zebrania – marzec 2016 r.- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z
działalności za 2015 r. oraz przekazanie sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego.
2. Otwarcie nowego roku akademickiego 5 października 2016 r. – wykład , poczęstunek .
3. Wigilia na UTW – 14.12.2015 r. – wykład, kolędy, opłatek, poczęstunek.
4. Regularnie pobierane są opłaty od uczestników zajęć i wpłacane na konto Stowarzyszenia.
5. Księgowa dokonuje rozliczenia zajęć i wypłaty wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia na
podstawie wystawianych rachunków.
6. Pani Katarzyna Kawecka i p. Jolanta Wojciechowska systematycznie uzupełniają
internetową stowarzyszenia - opisują działania i umieszczają dokumentację fotograficzną.

stronę

7. Od stycznia 2015 r. współpracujemy z p. Spychalską w przygotowaniu i realizacji projektów.
O naszych działaniach informujemy także na stronie Starostwa w Brzezińskim Informatorze
Samorządowym.
8. Na XIV Powiatowym Spotkaniu Noworocznym Stowarzyszenie „Nasz Powiat” otrzymało
statuetkę Lidera Promocji Powiatu Brzezińskiego 2015 r.
9. Stowarzyszenie otrzymało w październiku 2016r. darowiznę od PEC w Brzezinach w kwocie
4 tys. zł – przeznaczyliśmy ją na wsparcie organizacji 100-lecia LO – zapłata faktury za medale
okolicznościowe.

VII.

Prowadzenie strony internetowej :

Stowarzyszenie wykupiło domenę www.naszpowiat.eu , Stronę stowarzyszenia prowadzi członek
stowarzyszenia p. Katarzyna Kawecka

14. Działalność gospodarcza
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
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15. Środki trwałe
Stowarzyszenie nie posiada żadnych środków trwałych – całość prac związanych z działalnością
Stowarzyszenia jest wykonywana na sprzęcie, który jest własnością członków Stowarzyszenia.

16. Wynagrodzenie Zarządu
Zarząd pełni swoje funkcje na zasadach wolontariatu, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

17. Struktura zatrudnienia
Stowarzyszenie nie zatrudnia nikogo na stałe.
Wszystkie wynagrodzenia są realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Prezes Zarządu

- Jolanta Wojciechowska ….............................................

Wiceprezes Zarządu - Ewa Kowalczyk

….................................................

Sekretarz Zarządu

- Ewa Dorożyńska

….................................................

Skarbnik Zarządu

- Mariusz Guzicki

…....................................................

Członek Zarządu

- Iwona Dudka

….....................................................

Brzeziny, dnia 28 marca 2017 r.
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