Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu
Brzezińskiego ''Nasz Powiat'' za okres od 01.01. 2017 r. - 31.12.2017 r.
Dane rejestracyjne:
1. Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego ''Nasz Powiat'' liczy 28 członków

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.

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 przez następujące formy działalności:
1. Wykłady o różnorodnej tematyce : geografia, zdrowie, prawo, historia, literatura - 1 lub 2
wykłady w miesiącu.
2. Wyjazdy do kina/teatru - co najmniej raz w miesiącu.
3. Zajęcia nauki języka angielskiego, zajęcia rekreacyjne ( aerobic), zajęcia taneczne – raz w
tygodniu.
4. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze.
5. Realizacja projektów.

12. Uchwały Zarządu :
 Uchwała nr 1/2017 z dnia
Magdaleny Adamskiej.

w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia p.

 Uchwała nr 2/2017 z dnia 25.05.2017r. w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla p.
Katarzyny Kaweckiej za prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia ,,Nasz
Powiat’’.
 U chwała nr 3/2017 z dnia 27.11.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Listu
Intencyjnego z UŁ w sprawie realizacji projektu ,,Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego
Wieku’’ organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 Uchwała nr 4/2017 z dnia 27.11.2017r. w sprawie wypłaty wynagrodzenia p. Kaweckiej
Katarzynie za prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.

13. Opis realizowanych form działalności Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność 14 lutego 2012r., natomiast Uniwersytet Trzeciego
Wieku, który obecnie liczy ponad 150 członków, zainaugurował działalność w maju 2012
Realizacja celów statutowych odbywa się stosownie do bieżących możliwości finansowych
Stowarzyszenia. W okresie, którego dotyczy sprawozdanie cele stowarzyszenia były osiągane
przez następujące formy działalności:

I. Wykłady :
1. W dniu 12 stycznia 2017r. prof. zw. dr hab. n. med. Józef Drzewoski, specjalista chorób
wewnętrznych, diabetologii i farmakologii klinicznej -,, Profilaktyka i leczenie cukrzycy u osób
w podeszłym wieku’’.
2. W dniu 8 lutego 2017r. mgr Renata Piasecka - ,, Człowiek nie żyje, aby jeść, ale je, aby żyć’’
3. W dniu 22 lutego 2017r. dr Anna Kowalska-Pietrzak - ,,Barwny świat rozbicia dzielnicowego.
Ciekawostki z książęcych dworów’’
4. W dniu 29 marca 2017r. dr Krzysztof Grzelak - ,,Złoto, góry, safari – podróż do RPA’’ +
oferta przedstawiciela Uzdrowiska Uniejów
5. W dniu 26 kwietnia2017r. dr Mariusz Nyk - ,, Jak nie popaść w spiralę zadłużenia’’
6. W dniu 3 października 2017r. - Wykład inauguracyjny prof. Tadeusza Nowaka, wręczenie
słuchaczom biretów i okolicznościowych znaczków z okazji 5 lat UTW. W drugiej części występ
zespołu Brzezinianki i słodki poczęstunek.

7. W dniu 17 maja 2017r. - Majowe popołudnie z pisarką , łodzianką Jolantą Szwalbe.
8. W dniu 18 października 2017r. szkolenie dla słuchaczy UTW - ,,Czytania etykiet produktów
żywnościowych dla osób powyżej 60 roku życia’’
9. W dniu 25 października 2017r. dr Mariusz Nyk -,,Wady i zalety elastycznych form
zatrudnienia – ujęcie warsztatowe’’.
10. W dniu 8 listopada 2017 r. mgr Renata Piasecka – "Dieta bezglutenowa – wskazanie
medyczne czy moda?" W drugiej części spotkania przedstawicielki z Łodzi zaproponowały
słuchaczom udział w projekcie (zajęcia komputerowe i nauka języka angielskiego).
11. W dniu 22 listopada 2017 r. dr Krzysztof Grzelak -,, Tajlandia – w krainie buddyzmu,
uśmiechu i palm kokosowych’’.
12. W dniu 6 grudnia 2017r. mgr Małgorzata Siucińska nauczyciel bibliotekarz Biblioteki
Pedagogicznej w Brzezinach - ,,Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego’’.
13. W dniu 13 grudnia 2017r. Spotkanie wigilijne, które poprowadził Duszpasterz Parafii Św.
Franciszka z Asyżu w Brzezinach proboszcz o. Damian Siwula.

II.

Teatr/ Kino :

1. Teatr Wielki w Łodzi 17 luty 2017r. ,, My Fair Lady’’
2. Teatr Powszechny w Łodzi 22 marca 2017 - ,,Żona potrzebna od zaraz’’
3. Teatr Muzyczny w Łodzi 19 kwietnia 2017 r. „Muzyczna podróż z Wiednia do Rio’’
4. Teatr Jaracza w Łodzi 12 października 2017r. – ,,Ich czworo’’
5.Teatr Wielki w Łodzi 23 listopada 2017r. - ,,Carmen’
6.Teatr Muzyczny w Łodzi 19 stycznia 2018r. – ,,Les Miserables’’

III.

Wycieczki i inne działania :

1. Rajd 3-dniowy - ,,Szlakiem architektury drewnianej – Łódzkie 2017’’- w dniach 12-14
czerwca 2017r., uczestniczyło 40 słuchaczy UTW.
2. FIO i Fundacja Subvenio przygotowały warsztaty psychologiczne dla słuchaczy UTW,
ostatnie spotkanie podsumowujące odbyło się 16.11.2017r., na którym prowadząca psycholog
Danuta Jacoń-Chmielecka wytypowała 4 najbardziej aktywnych słuchaczy, które wyjechały do
Uniejowa w dniach 28-29.11.2017r. na warsztaty szkolenie - trening dla Seniorów.

3. W dniu 27 lutego odbyła się impreza karnawałowa, gościliśmy zespół parafialny ISKRA z
Jeżowa z proboszczem Parafii Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jeżowie
ks. Andrzejem Chmieleckim.
4. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 14 marca 2017r. przy muzyce i słodkim poczęstunku, do
wspólnego świętowania zaprosiliśmy Zespół Wokalny ,,Brzezinianki’’.
5. W dniu 24 lutego2017r. uczestniczyliśmy w spotkaniu pod hasłem "Depresja - porozmawiajmy
o niej", na które zaprosiła nas Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzezinach.
6. W dniu 12 października 2017 r. w ramach Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji
Narodowej słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego uczestniczyły w
akcji Narodowego Czytania ,,Wesela’’, reprezentowały nas panie Teresa Kawecka, Marianna
Krawczyk i Czesława Jaremko.

IV.

Zajęcia :

1. zajęcia rekreacyjne /aerobic /

- wtorek godz. 17.00

2. nauka języka angielskiego

- poniedziałek godz.16.00

4. zajęcia taneczne

- czwartek godz. 18.00

V.

Projekty - realizacja :

We współpracy z p. Katarzyną Spychalską pracownikiem Starostwa Powiatowego
zrealizowaliśmy następujące oferty :
1. ,,Koncert muzyki dawnej na inaugurację 685-lecia Kasztelanii Brzezińskiej’’- styczeń 2017
2. ,,Szlakiem architektury drewnianej – Łódzkie 2017’’ ( wycieczka 3. dniowa) – czerwiec 2017r.
3. ,,Zlot Motocyklistów w Powiecie Brzezińskim’’ – lipiec 2017r.
4. ,, IX Powiatowy Konkurs Orki’’ – wrzesień 2017r.
5. ,,Inauguracja roku akademickiego 2017/ 18 na UTW Powiatu Brzezińskiego’’ – paźdz.2018r.
6. ,,VII Maraton Rowerowy Przez Ziemię Brzezińską na Syberię ‘’ – październik 2017r.
7. ,,Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej’’ - październik 2017r.
8. ,, Powiatowe Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości’’ – listopad 2017r.
Zarząd Stowarzyszenia realizował powyższe projekty przy udziale wolontariuszy, którymi byli
członkowie Stowarzyszenia.

VI.

Pozostałe działania :

1. Przygotowanie Walnego Zebrania – marzec 2017r. (sprawozdanie finansowe i merytoryczne),
przekazanie sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego.
2. Przygotowanie inauguracji nowego roku akademickiego 3 października 2017r.
3. Przygotowanie wigilii dla słuchaczy UTW – grudzień 2017r.
4. Pobieranie od uczestników opłat za udział w zajęciach i wpłaty na konto Stowarzyszenia.
5. Rozliczanie zajęć na podstawie rachunków wystawionych przez prowadzących.
6. Systematyczne uzupełnianie strony internetowej Stowarzyszenia - opis i dokumentacja
fotograficzna.
7. We współpracy z p. Katarzyną Spychalską pracownikiem Starostwa Powiatowego
realizowaliśmy projekty finansowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i Powiat Brzeziński.
8. W styczniu 2017r. na XV Powiatowym Spotkaniu Noworocznym prezes Wojciechowska
Jolanta otrzymała statuetkę ,,Lider Promocji Powiatu Brzezińskiego 2016r.’’.
9. W dniach 16-17 listopada 2017r. prezes uczestniczyła w szkoleniu ,,Prawo autorskie i ochrona
danych osobowych w działalności organizacji pozarządowych’’. Szkolenie zorganizowało
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne ,,Ja-Ty-My’’.
10. Prezes J. Wojciechowska na jednym z wykładów przekazała seniorom ulotki i poradniki
przygotowane w ramach realizacji przedsięwzięcia ,,Konsumenci seniorzy a sprzedaż
bezpośrednia – prawa i zagrożenia’’, finansowanego ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Słuchacze otrzymali w tych broszurach m.in. wiedzę o tym jak nie dać się
oszukać przez akwizytora, jak radzić sobie z nieuczciwymi sprzedawcami.
11. Prezes Stowarzyszenia J. Wojciechowska udostępniła swój prywatny numer telefonu dla
potrzeb Stowarzyszenia; dyżurowała w siedzibie Stowarzyszenia we wtorki w godz. 9.00-11.00.

VII.

Prowadzenie strony internetowej :

Stowarzyszenie ma swoją stronę internetową, którą prowadzi p. Katarzyna Kawecka
(www.naszpowiat.eu ) we współpracy z prezes Wojciechowską Jolantą.

14. Działalność gospodarcza
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

15. Środki trwałe
Stowarzyszenie nie posiada żadnych środków trwałych – całość prac związanych z działalnością
Stowarzyszenia jest realizowana 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.
Wynagrodzenia realizowane są na podstawie umowy cywilnoprawnej (wykładowcy, prowadzący
zajęcia dla słuchaczy UTW).
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu Sekretarz Zarządu Skarbnik Zarządu
Członek Zarządu Brzeziny, dnia 10 marca 2018 r.

Jolanta Wojciechowska
Ewa Kowalczyk
Ewa Dorożyńska
Mariusz Guzicki
Iwona Dudka

