Sprawozdanie merytoryczne
Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”
za lata 2014-2016.
Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” dotyczy
wsi Małochwiej Mały w gminie Krasnystaw, powstało 22 czerwca 2014 r Siedzibą
Stowarzyszenia jest Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym. Terenem
działań jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów
Stowarzyszenie

może

prowadzić

działalność

poza

granicami

kraju,

pod

warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
Stowarzyszenie

jest

powołane

w

szczególności

dla

organizacyjnego

i merytorycznego wspierania działalności i rozwoju wsi Małochwiej Mały.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.
2001 r. Nr79,poz.855) oraz niniejszego statutu.

Działalność Stowarzyszenia

oparta jest głównie o pracę społeczną członków.

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków
życia społeczności wsi Małochwiej Mały oraz

jej rozwoju, w szczególności

poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans osób i rodzin;
2) działalności charytatywnej i organizacji wolontariatu;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5)działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7)działalności

wspomagającej

rozwój

gospodarczy,

w

tym

przedsiębiorczości;
8) wszechstronnej działalności w zakresie nauki, edukacji i wychowania;

rozwój

9)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
10)ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
11)porządku i bezpieczeństwa

publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

społecznym;
12)upowszechniania

i

ochrony

wolności

praw

człowieka

oraz

swobód

obywatelskich;
13) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
14)upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej ;
15) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
16) inicjowania

działań na rzecz rozwoju wsi Małochwiej Mały i lepszego

zaspokajania potrzeb jej mieszkańców;
17) promowania wsi Małochwiej Mały i Gminy Krasnystaw oraz aktywizowanie
wszystkich środowisk społeczno – zawodowych.
1.Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1)

zbieranie

opinii

o

potrzebach

mieszkańców

oraz

pomoc

osobom

starszym

w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
2) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
3) organizowanie i promowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
4)inspirowanie

i

organizowanie

zawodów,

spotkań,

prelekcji,

pokazów,

paneli

dyskusyjnych, konkursów, przeglądów, festynów, loterii oraz innych imprez kulturalnych,
rekreacyjnych, sportowych i turystycznych;
5) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,
kierowanie do nich postulatów;
6) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom;
7)promowanie walorów turystycznych gminy i wsi;
8) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych;

9)

współpracę

z

krajowymi,

zagranicznymi

i

międzynarodowymi

organizacjami

i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań
statutowych Stowarzyszenia;
10) organizowanie prac społecznych przez członków Stowarzyszenia oraz sympatyków;
11) pozyskiwanie środków finansowych z instytucji rządowych i pozarządowych ;
12) prowadzenie

innych

działań

sprzyjających

realizacji

celów

statutowych

Stowarzyszenia.
13) Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Prezes -Maria Kowalczyk
Wiceprezes – Joanna Lubaś
Skarbnik –Marek Lipiński
Sekretarz – Elżbieta Wożakowska
Członek – Tomasz Kamiński

przedstawia sprawozdanie merytoryczne ze swojej

działalności za rok 2015
Przychody Stowarzyszenia ( 7892,00) w ramach działalności statutowej:
Składki członkowskie – 800 zł.
Urząd Gminy Krasnystaw – 2600,00 zł.
Inne przychody - 4412,00 zł.
Koszty Stowarzyszenia ( 7511,48 zł.) w ramach działalności statutowej:
a)Koszty realizacji zadania z Urzędu Gminy Krasnystaw -2600,00 zł.
b) pozostałe wydatki – 4412,00 zł.
Rozliczenie

głównych

pozycji

różniących

dochodowym od wyniku finansowego brutto:
Przychody
Przychody podatkowe
Koszty
Zysk

- 7892.00 zł.
-7892,00 zł.
- 7511,48 zł.
- 380,52 zł

podstawę

opodatkowania

podatkiem

W roku 2015 Stowarzyszenie liczyło

30 członków zwyczajnych. Działalność

Stowarzyszenia przebiegała zgodnie ze Statutem i celami dla których zostało powołane.
Zarząd odbył 17 zebrań w tym w roku 2014 – 7, 2015 – 8; 2016-2.
Bieżąca działalność Stowarzyszenia dotyczyła realizacji celów statutowych, do których
należą;

1.Wszechstronna działalność w zakresie nauki, edukacji i wychowania; realizacja
zadania publicznego Gminy Krasnystaw ;Realizacja zadania publicznego Gminy
Krasnystaw – kwota dofinansowania – 2600 zł. „Rozwijamy talenty artystyczne
naszych

młodych

mieszkańców”

–

zajęcia

rękodzielnicze i taneczne dla dzieci

plastyczno

–

fotograficzne,

i młodzieży z Małochwieja Małego

i Małochwieja Dużego. ( 45 osób );
Zadanie publiczne
rekreacyjna

pn. W zdrowym ciele – zdrowy duch – aktywizacja sportowo –

mieszkańców Małochwieja Małego i Małochwieja Dużego finansowane

z budżetu gminy Krasnystaw, realizowane w okresie

od

01 maja 2016 r. do 30

września 2016 t. we współpracy z Wiejskim Domem Kultury w Małochwieju Małym.
Kwota dofinansowania – 2000 zł.
. Projekt „Jarmark Świętojański” finansowany w ramach programu „Lubelskie Lokalnie –
Mikrodotacje

FIO”

finansowany

ze

środków

Programu

Funduszu

Inicjatyw

Obywatelskich, realizowany w okresie od 02 maja 2016 r. do 08 lipca 2016 r. we
współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej. Kwota dofinansowania –
3800 zł.

Współorganizacja imprezy „Jarmark Świętojański” 25.06.2016 r. Stoisko

kulinarne.

2.Działalności charytatywnej i organizacji wolontariatu; Akcja Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę . W ramach akcji zebrano 963,50 kg darów , które przekazano
GOPS w Krasnymstawie i Domowi Dziecka w Tuligłowach.
3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Organizacja spotkań

z historią (2014 r.),imprezy poetycko – historycznej „Leć orle biały…(2015 r.),
organizacja 4 wycieczek krajoznawczo – turystycznych ; 2 w roku 2014 – Doliną
Bugu od Hrubieszowa do Hrebennego; Doliną Bugu od Włodawy do Jabłecznej;
w roku 2015- 2 wycieczki; Roztocze i Bieszczady, 2016 – wycieczka w góry
Świętokrzyskie
4. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
Organizacja dożynek wiejskich (2015) i gminnych (2014),spotkań opłatkowych

( 2014,2015, 2016 r.),Biesiad Ziemniaczanych ( 2014, 2015 r.)I i II Pikniku
Żniwnego( 2014, 2015 r.),warsztaty rękodzielnicze, wystawy twórczości lokalnej,
( 2014, 2015 r.)
5. Inicjowanie

działań na rzecz rozwoju wsi Małochwiej Mały i lepszego
zaspokajania potrzeb jej mieszkańców- organizacja imprez integracyjnych,
sportowo rekreacyjnych i kulturalnych; Festyn „Grajmy z rodziną” (2015
r.),Festiwal Serdeczności ( 2015 r.), Przymiarki Wielkanocne ( 2015 r), Kobieta
zmienną jest ( 2015 r), Być kobietą, być kobietą..(2016 r.), spotkania z Mikołajem

6. Pozyskiwanie środków finansowych z instytucji rządowych i pozarządowych ;
aplikowanie do Gminy Krasnystaw- realizacja dwóch projektów na kwotę 4600 zł.
w roku 2015 – kwota dofinansowania – 2600 zł.; w 2016 r. kwota 2000 zł, oraz na
Jarmark Świętojański – kwota 3800,00 zł. sprzedaż produktów lokalnych podczas
imprez wiejskich( dożynki, festyny, imprezy kulturalne, gminnych- gminne Święto
Chleba) międzygminnych- zorganizowanie stoisk kulinarnych - (Festiwal Czosnku
w

Płonce,

Festiwal

Kulinarny

w

Poperczynie,

Festiwal

Serdeczności

w Krasnymstawie, Festiwal Pączka i Faworka w Siennicy Nadolnej, Majówka
z karpiem

i powiatowych (Dożynki powiatowe w Izbicy 2015 r.) organizacja

Zabawy Andrzejkowej ( 2014 r.), Balu Sylwestrowego ( 2014 r.), Balu
Karnawałowego

( 2016 r.)

7. Promowanie wsi Małochwiej Mały) i Gminy Krasnystaw oraz aktywizowanie
wszystkich środowisk społeczno – zawodowych.
Promowanie wsi poprzez;
Organizację

imprez

okolicznościowych

i

regionalnych;

plakaty,

ulotki,

zaproszenia, artykuły prasowe;
Prowadzenie strony www.malochwiejmaly.info.pl ( 2014, 2015 r.);
promowanie działań Stowarzyszenia na stronie www krasnystaw.ug.gov.pl – artykuł
o realizowanych projektach, akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Zabawie
karnawałowej oraz organizowanych imprezach.
Prowadzenie facebooka „Rodzinne Gniazdo”
Zakup przenośnego roolopa (2015 r.)

8. Ochrona i promocja zdrowia; badanie potrzeb mieszkańców w zakresie zdrowia
i zdrowego odżywiania, organizacja warsztatów kulinarnych(2015 r.), promocja
zdrowej żywności, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na łonie
przyrody – rajdy piesze, wycieczki, rajdy rowerowe, rajdy samochodowe i.t.p.
W latach 2014 – 2016 Stowarzyszenie działa bardzo prężnie. Świadczą o tym
podejmowane i realizowane liczne działania, realizowane projekty we współpracy
z

innymi

podmiotami,

organizowane

imprezy.

Działania

Stowarzyszenia

przyczyniły się do promocji wsi w środowisku gminy Krasnystaw, powiatu
krasnostawskiego i regionu.

