Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1/2015 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego
z dnia 6 maja 2015 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA ROZWOJU SOLCA KUJAWSKIEGO
ZA 2014 ROK

I Podstawowe dane podmiotu
Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego
86-050 Solec Kujawski
ul. Toruńska 8
Data wpisu w KRS
05.11.2001
Numer KRS
0000059449
Numer NIP
554-245-84-42
Numer REGON
0929910800
Data uzyskania statusu opp
01.09.2005
Instytucja szkoleniowa-WUPToruń18.11.2005, Nr ewid. 2.04/00192/2005
Zarząd SRSK
1. Elżbieta Wysocka
2. Czesław Frischke
3. Lidia Gronowska
4. Hanna Elszyn-Czarczyńska
5. Justyna Żebrowska-Dudek

- Prezes
- Wiceprezes
- Skarbnik
- Członek
- Członek

II Cele statutowe SRSK
1. inspirowanie i promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności
2. wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą
3. wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
4. działanie w kierunku zmniejszania bezrobocia
5. wspomaganie działań samorządu terytorialnego, osób i instytucji działających na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości
6. promowanie miasta i gminy
7. kultywowanie tradycji i zwyczajów polskich oraz propagowanie kultury
europejskiej
8. działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki, wychowania i aktywności
obywatelskiej
9. działanie na rzecz rozwoju sportu, turystyki i rekreacji

10. działanie na rzecz ochrony środowiska
11. udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej, w tym zdrowotnej, materialnej

III SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Działania statutowe podejmowane w 2014 r.
1. Uchwały WZCZ podjęte w dniu 28 maja 2014 r.
a) Uchwała Nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno finansowego Zarządu za rok 2013,
b) Uchwała Nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za
rok 2013,
c) Uchwała Nr 3/2014 w sprawie wyborów uzupełniających na IV kadencję i
powołanie członka Zarządu,
d) Uchwała Nr 4/2014 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na
2014 r.,
2. Posiedzenia Zarządu – 3 posiedzenia: 7 maja, 28 maja i 28 listopada 2014 r.
3. Udział w przygotowaniach akcji "1% regionalnie" – pierwszej tego typu akcji
w województwie kujawsko-pomorskim.
Od listopada 2014 r. SRSK wraz z kilkoma oragnizacjami zrzeszonymi w K-PFOP
Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych rozpoczęło cykl
spotkań, których celem było wypracowanie startegii pozyskania, w możliwie
najwyższym stopniu, 1% na rzecz opp funkcjonujących w województwie kujawkopomorskim. Dla naszych działań uzyskaliśmy patronat honorowy Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego – p. Piotra Całbeckiego oraz wsparcie
finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Każda z organizacji otrzymała
pakiet ulotek i plakatów, była reklamowana na www.1procentregionalnie.pl oraz w
wielu stronach internetowych urzędów miast i gmin województwa kujawskopomorskiego.SRSK zamówiło dodatkowo materiały reklamowe (ulotki) oraz reklamę
akcji w TVS . Koszty finansowe akcji dla SRSK, to 670 pln. W akcję włączeni zostali
stypendyści SRSK oraz wiele innych osób (radni różnych szczebli, przedsiębiorcy).
4. Udział w przygotowaniach narzędzia do samooceny opp.
Z inicjatywy K-P FOP, współnie z przedstwicielami zrzeszonych organizacji,
opracowaliśmy narzędzie do samooceny opp. Celem powstania dokumentu była
profesjonalizacja działań opp. Dokument zawiera kilka działów np. Przygotowanie

prawno-księgowe opp, jakość zarządzania, transparentność, współpraca z
otoczeniem.
5. Przygotowanie projektu pt. "Pogrodzie Księcia Przemysła"
w ramach inicjatywy "Wioska tematyczna – wieś z pomysłem – pomysł na wieś"
finansowanego z funduszy norweskich poprzez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA,
program "Obywatele dla demokracji".
Spośród kilkudziesięciu złożonych projekt uzyskał akceptację i wsparcie w zakresie
szkoleń przygotowujących osoby do założenia wioski tematycznej.
6. Złożenie projektu pt. "EuroPlus"w ramach programu ERASMUS +
wraz z kilkoma partnerami z Europy (Grecja, Włochy, Litwa, Rumunia, Słowacja,
Bułgaria). Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 30 czerwca 2015 r.
7. Udział przedstawicieli SRSK w tworzeniu oraz zgłaszaniu uwag do
dokumentów strategicznych;
a) Przedstawiciele Stowarzyszenia wraz z innymi przedstawicielami opp z
województwa kujawsko-pomorskiego , na zaproszenie Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, uczestniczyli w pracach nad „Kujawsko-Pomorskim
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.
b) Przedstawicielka SRSK – Elżbieta Wysocka jest członkiem Krajowego Panelu
Ekspertów opracowujących "Strategię Rozwoju Sektora Obywatelskiego – III
sektor dla Polski" (będzie to pierwszy tego typu dokument w Polsce).
Główne obszary działań: silny III sektor, edukacja i aktywizacja obywatelska,
partycypacja i reprezentacja interesów, kontrola społeczna, lepsza jakość życia i
włączenie społeczne, silne społeczności lokalne.
8. Współpraca SRSK z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami,
zakładami pracy oraz osobami fizycznymi:
a) współpraca z LGD „Trzy Doliny” działającą na terenie powiatu bydgoskiego:
- popularyzowanie możliwości korzystania ze środków programu LIDER,
− w Radzie LGD – organie statutowym tego Stowarzyszenia są dwie

przedstawicielki Miasta i Gminy Solec Kujawski; Elżbieta Wysocka –
wiceprzewodnicząca Rady i Małgorzata Niedźwiedzka – członek Rady, które
dokonują oceny wniosków składanych do operacji w ramach wdrażania LSR –
Lokalnej Strategii Rozwoju (działanie: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nie

rolniczej oraz Małe projekty),
b) współpraca z K-P FOP i Powiatem Bydgoskim w zakresie realizacji projektu
„Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” - udział prezesa SRSK w pracach
Zespołu Konsultacyjnego, którego celem jest wytyczanie kierunków i weryfikacja
planowanych w gminach powiatu przedsięwzięć poprzedzonych konsultacjami
społecznymi, w tym np.: tworzenie mapy ścieżek rowerowych na terenie powiatu
bydgoskiego.
c) MGOPS w Solcu Kujawskim – w zakresie procesu tworzenia Centrum
Wolontariatu, popularyzowania ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Ku źródliskom"
wśród osób, zktórymi współpracuje MGOPS,
d) osoby fizyczne, którym doradzamy w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej,
e) wolontariat – współpraca z młodzieżą oraz osobami dorosłymi wspierającymi
działalność SRSK .
9. Stypendia:
„Agrafka Agory i Stowarzyszenia Solca” 380,00 pln/m-c – w 2013 r.przyznano 3
stypendystom spośród 41 złożonych wniosków: Danielowi Setckiemu (III rok prawa)
, Beacie Maciejewskiej (3 rok prawa) i Grzegorzowi Skibie (III rok informatyki).
Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego zostało wybrane przez Komisję
Konkursową Programu „Agrafka Agory” jako jedna z ośmiu organizacji w Polsce,
których wnioski w najwyższym stopniu spełniły kryteria merytoryczne Konkursu i
otrzymało dofinansowanie lokalnego konkursu stypendialnego „Agrafka Agory i
Stowarzyszenia Solca”.
Stypendium dedykowane było dla studentów, którzy ukończyli przynajmniej
pierwszy rok studiów i uzyskali średnią ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki
przynajmniej 4,0 (mogli składać wnioski stypendialne i ubiegać się o stypendium na
rok akademicki 2013/2014.
Stypendium wypłacane jest przez okres 9 miesięcy (od października 2013 r. do
czerwca 2014 r.).
Środki na stypendia, które zabezpieczało Stowarzyszenie pochodzą od darczyńców
lokalnych, działających w zgodzie z koncepcją CSR (Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu) oraz od darczyńców wspierających idee Stowarzyszenia.
10. Realizacja projektów
SRSK w 2014 nie realizowało projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
11. 1%
a) zbieraliśmy środki na stypendia dla zdolnej, soleckiej młodzieży pochodzącej z
rodzin o niskim statusie materialnym – wpłynęło 7.148,- pln

b) zbieraliśmy środki dla dwojga chorych dzieci –59.268,50 pln, które zostaną
przekazane rodzicom dzieci celem wsparcia leczenia lub zabezpieczenia najlepszego
dla nich funkcjonowania.
12. Inna aktywność SRSK – zapraszano nas m.in. do udziału w XV Forum
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Forum odbyło się 17-18 czerwca 2014 r. w Grudziądzu.
W drugim dniu Forum E.Wysocka oraz J. M. Grabowskim z FOP prowadzili
warsztaty nt. "Jak można naprawić mechanizm 1 %?"
IV SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 r. W PLN
1. Uzyskane przychody z działalności SRSK – razem

72.702,65

w tym:
a) odpis 1% z podatku dochodowego

66.416,50

b) darowizny na różne cele statutowe

-

c) darowizna od Stowarzyszenia Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce na realizację projektu stypendialnego

3.420,00

d) darowizny dla pogorzelców

1.560,00

e) składki członkowskie

840,00

f) odsetki bankowe

466,15

2. Poniesione koszty – razem

68.895,90

w tym:
a) koszty działalności statutowej

68.701,52

b) koszty administracyjne (opłaty pocztowe, prowizje
bankowe, usługi telekom. i inne)
3. Wynik finansowy – zysk

194,38
`

3.806,75

4. Pozostałe dane
a) nie wypłacano wynagrodzeń członkom Zarządu ani innym organom
Stowarzyszenia,
b) SRSK nie udzieliło pożyczek pieniężnych,
c) SRSK na 31.12.2014 r. posiadało środki pieniężne na rachunkach bankowych
prowadzonych przez Bank PEKAO SA I/O w Solcu Kuj. w kwocie 85.314,14 pln

(co stanowi majątek Stowarzyszenia) oraz w kasie 476,56 pln
d)SRSK posiada aktywa w wysokości

- 85.790,70

e) SRSK nie nabyło żadnych obligacji i akcji w spółkach prawa handlowego,
f) SRSK nie nabyło nieruchomości,
g) SRSK nie nabyło środków trwałych
h) SRSK posiada zobowiązania na kwotę

- 65.185,40

(są to środki z 1% - dla niepełnosprawnych dzieci).
5. Stowarzyszenie nie korzystało z działań zleconych przez podmioty państwowe
i/lub samorządowe.
V Przeprowadzone kontrole w okresie sprawozdawczym
- nie było kontroli
VI Inne uwagi:
Zgodnie z umową o przyznanie pomocy opracowano ankiety monitorujące
osiągnięcie założonych rezultatów w zrealizowanym projekcie "Ku źródliskom".

Opracowała:
Elżbieta Wysocka – prezes Zarządu SRSK
Solec Kujawski dn. 25 kwietnia 2015 r.

