Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu
Brzezińskiego ''Nasz Powiat'' za okres od 01.01. -31.12.2018 r.
Dane rejestracyjne:
1. Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego ''Nasz Powiat'' liczy 35 członków

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

3. Data wpisu do KRS
14.02.2012 r.

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 - 1 lub 2 w miesiącu.
2. Wyjazdy do kina/teatru - raz w miesiącu.
3. Zajęcia: nauka języka angielskiego, aerobic, taneczne – raz w tygodniu.
4. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze.
5. Realizacja projektów.

12. Uchwały Zarządu:
1. Uchwała nr 1/2018 z dnia 26.03.2018 r. ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia.
2. Uchwała nr 2/2018 z dnia 05.04.2018 r. w sprawie przyjęcia siedmiu nowych członków
Stowarzyszenia ( deklaracje stanowią zał. do uchwały).
3. Uchwała nr 3/2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie powołania Ewy Kowalczyk na inspektora
ochrony danych osobowych. (w związku z wejściem w życie RODO).
4. Uchwała nr 4/2018 z dnia 28.06.2018 w sprawie wypłaty wynagrodzenia p. Katarzynie
Kaweckiej za prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia ,,Nasz Powiat’’.
5. Uchwała nr 5/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wypłaty p. Kaweckiej Katarzynie
wynagrodzenia za prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.

13. Opis realizowanych form działalności Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność 14 lutego 2012 r., Uniwersytet Trzeciego Wieku, który
obecnie skupia 164 słuchaczy, zainaugurował działalność w maju 2012 r.
Realizacja celów statutowych odbywa się stosownie do bieżących możliwości finansowych
Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym cele stowarzyszenia były realizowane przez
następujące formy działalności:

I. Wykłady:
1/ W dniu 17 stycznia 2018 r. spotkanie z p. Anną Witczak, temat: ,,Profilaktyka zdrowia –
suplementacja, moda czy konieczność’’.
2/ W dniu 22 lutego 2018 r. wykład ,, Historia Miasta Dawidowego’’- ks. dr Zbigniew Tracz.
3/ W dniu 11 kwietnia 2018 r. spotkanie z prezesem Fundacji ,,Młodzi Ludziom’’- Nieodpłatna
pomoc prawna dla mieszkańców powiatu brzezińskiego.
4/ W dniu 26 kwietnia 2018 r. wykład ,, O filozofii’’ – ks. Jakub Róg.
5/ W dniu 17 maja 2018 r. wykład ,, Bohaterowie walki o niepodległość’’- mgr Małgorzata
Siucińska nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach
6/ W dniu 24 maja 2018 r. wykład ,, Wietnam- w krainie Non la i kolorowych lampionów’’
– dr Krzysztof Grzelak.
7/ W dniu 5 września 2018 r. wykład ,,Islandia – w krainie lodu, ognia, owiec i wodospadów’’
- dr Krzysztof Grzelak.

8/ W dniu 3 października 2018 r. wykład inauguracyjny 2018/19 ,,Państwo Izrael’’ –
dr Krzysztof Grzelak.
9/ W dniu 8 października 2018 r. wykład z okazji Obchodów 100 lecia niepodległości Polski –
,,Dlaczego świętujemy 11 listopada, czyli o rocznicy i polityce’’ oraz
,,Od Westerplatte do Powstania Warszawskiego. Mity, przekłamania i manipulacje wokół
słynnych polskich wydarzeń II wojny światowej’’– prof. Jacek Pietrzak.
10/ W dniu 5 grudnia 2018 r. wykład z okazji 65 rocznicy śmierci Juliana Tuwima –
mgr Małgorzata Siucińska nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach
11/ W dniu 12 grudnia 2018 r. spotkanie wigilijne, wykład - dziekan ks. Marek Balcerak.

II.

Teatr/ Kino :

1. Teatr Muzyczny w Łodzi 19 stycznia 2018 r. -,,Les Miserables’’ (40 osób)
2. Teatr Muzyczny w Łodzi 27 stycznia 2018 r. - Koncert noworoczny ,,Step By Step’’ ( 30 osób)

III.

Wycieczki i inne działania:

1/ W dniu 29 maja 2018 r. wycieczka do Uniejowa - realizacja projektu ,,Senior w zagrożeniu’’
( 45 osób).
2/ W dniu 13 września 2018 r. wycieczka do Spały- realizacja projektu ,,Senior w zagrożeniu’’
( 50 osób).
3/ W dniu 22 października 2018 r. wycieczka do Bełchatowa – realizacja projektu ,,Senior
w zagrożeniu’’ ( 50 osób).
4/ W dniu 8 marca 2018r. – spotkanie z okazji Dnia Kobiet – przeboje musicalowe i operetkowe
w wykonaniu p. Janusza Nowańskiego.

IV.

Zajęcia:

1. Zajęcia rekreacyjne /aerobic / rozpoczęły się 9.01.2018r. W kwietniu, maju, październiku
i listopadzie słuchacze nie płacili za zajęcia, ponieważ realizowane były w ramach projektu
,, Senior w zagrożeniu’’ - wtorek godz. 17.00
2. Nauka języka angielskiego – zajęcia rozpoczęły się 12 stycznia. We wrześniu i październiku
były nieodpłatne – realizacja projektu ,,Senior w zagrożeniu’’- poniedziałek godz.11.30
3. Zajęcia taneczne rozpoczęły się 25 stycznia 2018 r. W miesiącach kwiecień, maj, czerwiec
były bezpłatne – realizacja projektu ,,Senior w zagrożeniu’’ - czwartek godz.18.00

V.

Projekty - realizacja:

1. Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w 2018 r. uczestniczyło
w Projekcie „Senior w zagrożeniu” realizowanym przez Uniwersytet Łódzki w ramach
programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, ustanowionego i finansowanego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu od maja do grudnia 2018 r.
odbywały się zajęcia i wykłady skupione w 3 blokach tematycznych, oraz 3 jednodniowe
wycieczki.
2. We współpracy z pracownikami Starostwa Powiatowego Stowarzyszenie zrealizowało
następujące oferty:
1/ ,,VIII Maraton Rowerowy Przez Ziemię Brzezińską na Syberię‘’– 19 maja 2018 r.
2/ ,,Dzień Matki Ojczyzny’’ – 26 maja 2018 r.
3/ ,, X Powiatowy Konkurs Orki’’ – wrzesień 2018r.
4/ Odsłonięcie tablicy ,,W hołdzie twórcom odrodzonej Ojczyzny’’ w ramach Powiatowych
Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – 11 listopada 2018 r.
Realizacja projektów była możliwa m.in. dzięki pracy i zaangażowaniu wolontariuszy ze
Stowarzyszenia ,,Nasz Powiat’’.

VI.

Pozostałe działania:

1. Przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego – marzec 2018 r.
2. Prezes J. Wojciechowska, we współpracy z RCPS w Łodzi, przekazała 70 słuchaczom UTW
Kartę Seniora Województwa Łódzkiego.
3. Inauguracja nowego roku akademickiego - 3 października 2018 r.
4. Organizacja wigilii dla słuchaczy UTW – grudzień 2018 r.
5. Comiesięczne pobieranie opłat od uczestników zajęć.
6. Rozliczanie zajęć na podstawie rachunków wystawionych przez prowadzących.
7. Systematyczne uzupełnianie strony internetowej Stowarzyszenia.
8. Projekty finansowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i Powiat Brzeziński realizowane
były we współpracy z pracownikami Starostwa Powiatowego.
9. Prezes J. Wojciechowska udostępniła seniorom ulotki i poradniki przygotowane przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi.

VII.

Prowadzenie strony internetowej:

Stowarzyszenie ma swoją stronę internetową ( www.naszpowiat.eu), którą prowadzą wspólnie p.
Katarzyna Kawecka i p. Jolanta Wojciechowska.

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

- Jolanta Wojciechowska

…………………………..

Wiceprezes Zarządu - Ewa Kowalczyk

…………………………..

Sekretarz Zarządu

- Ewa Dorożyńska

…………………………..

Skarbnik Zarządu

- Mariusz Guzicki

…………………………..

Członek Zarządu

-

Iwona Dudka

Brzeziny, dnia 10 marca 2019 r.

…………………………..

Działania zrealizowane przez Zarząd od stycznia do marca 2019 r.

Wykłady
1. W dniu 30 stycznia 2019 r. spotkanie: prelekcja o Grecji zaprezentowana przez
przedstawiciela biura podróży, degustacja specjałów greckich.
2. W dniu 6 marca 2019 r. wykład ,,Bliski Wschód’’ – dr Krzysztof Grzelak oraz słodki
poczęstunek z okazji Dnia Kobiet.
3. W dniu 20 marca 2019 r. wykład ,,W 200. rocznicę urodzin Stanisława. Moniuszki’’ –
mgr Małgorzata Siucińska.
Teatr / kino
1. W dniu 16 stycznia 2019 r. Teatr Powszechny - ,, Manewry weselne’’ (35 osób)
2. W dniu 28.03.2019 r. Teatr Muzyczny - ,,Koncert noworoczny’’ (40 osób).
Inne:
1. W dniu 17 lutego 2019 r. odbyła się zabawa karnawałowa słuchaczy UTW (ok. 40 osób).
2. W dniu 27 marca 2019 r. grupa 15 słuchaczy UTW uczestniczyła w I Ogólnopolskim
Kongresie ,,Pacjent w Centrum Uwagi’’, który odbył się w Warszawie.
Oferty:
1. ,, XVII Spotkanie Noworoczne – oferta powiatowa (styczeń 2019r.)
2. ,,Opera daje powera’’ – oferta złożona do Zarządu Województwa Łódzkiego, realizacja

oferty od maja do października 2019 r., oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną,
oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu.
3. ,, Spartakiada 7 Powiatów’’ – oferta złożona do Zarządu Województwa Łódzkiego,

realizacja oferty od maja do czerwca 2019r, oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu .
Zajęcia:
Od stycznia 2019 r. odbywały się zajęcia: nauka języka angielskiego, zajęcia rekreacyjne (aerobic)
oraz zajęcia taneczne.

Planowane działania od kwietnia do czerwca 2019r.
W okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. ( do przerwy wakacyjnej) planujemy zrealizować
oferty, które przejdą pozytywną weryfikację. Regularnie, raz w tygodniu, będą odbywały się
zajęcia nauki języka angielskiego, zajęcia taneczne i aerobic. Zaplanowano pięć wykładów, trzy
wyjazdy do teatru i w dniu 7 czerwca zabawę taneczną.

