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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”  

 

za 2016 rok  
 

I.Dane organizacji  

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj 

 Polska 

Województwo  

Świętokrzyskie 

Powiat  

Staszowski 

Gmina  

Staszów 

Ulica – 

 

Nr domu  

90 

Nr lokalu – 

 

Miejscowość  

Wiązownica Kolonia 

Kod pocztowy  

28-200 

Poczta  

Staszów 

Nr telefonu  

516 788 118 

 Nr faxu –  

  

E-mail  

info@dolinakacanki.pl 

Strona www 

 www.dolinakacanki.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

03.06.2013 

5. Numer REGON 260701646 6. Numer KRS   0000464319 

mailto:info@dolinakacanki.pl
http://hosting0275759.az.pl/index.php
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Jacek Piwowarski – prezes  

Maria Swatek – wiceprezes  

ks. Wiesław Opiat - wiceprezes  

Marianna Szczepańska - skarbnik 

 Zdzisław Bednarczyk - sekretarz 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru) 

Anna Jońca - przewodnicząca 

Aleksander Pietrow – zastępca 

Henryk Jazgara - sekretarz 

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, 

b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

c) pomoc społeczna, w tym dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci i rodzin, 

d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  

e) krajoznawstwo, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,  

f) upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży, 

g) działania na rzecz integracji społecznej i europejskiej, 

h) promocja i organizacja wolontariatu, 

i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 

k) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, 

l) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

m) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

n) wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na 

rzecz dobroczynności, sportu, czytelnictwa, sztuki, kultury, 

edukacji, ekologii, oświaty i ochrony zdrowia, 

o) ochrona środowiska,  

p) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego, 

q) wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, 

pielęgnowanie   tradycji, popularyzację dziedzictwa kulturowego, 

duchowego i kulinarnego,  

r) upowszechnianie wiedzy o historii regionu, 

s) poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego 

promocja, 

t) ochrona zabytków i trwałego dziedzictwa kulturowego regionu, 

u)  wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu, 

v) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

w) ratownictwo i ochrona ludności, 

x) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

y) działalność wydawnicza, 

z) popularyzowanie wiedzy i umiejętności wśród społeczeństwa z 

dziedziny technologii informacyjnych. 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji 
na podstawie statutu organizacji)                         

a) finansowe i merytoryczne wspieranie osób prawnych i fizycznych, 

b) organizowanie pomocy materialnej dla rodzin objętych 

bezrobociem, zubożeniem, 

c) organizowanie pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz 

dzieciom niepełnosprawnym, 

d) podejmowanie działań wyrównujących szanse edukacyjne, 

e) rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz organizowanie 

czasu wolnego,    w tym wyjazdów na wypoczynek, 

f) organizacja i prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem zajęć socjoterapeutycznych, 

psychoedukacyjnych i wychowawczych, 

g) organizowanie wypoczynku,  imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 

sportowych i turystycznych, których celem jest  integracja i 

wzmacnianie więzi międzyludzkich, w tym międzypokoleniowych, 

h) podejmowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i 

sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i osób starszych, 

i) organizowanie wystaw zbiorowych i indywidualnych, plenerów, 

konkursów i spotkań twórczych.  

j) organizowanie odczytów i spotkań poświęconych historii, ochronie 

dóbr kultury, a także środowiska naturalnego, 

k) organizowanie i prowadzenie izb pamięci oraz muzeum 

regionalnego, 

l) rozwijanie zainteresowań i kompetencji członków stowarzyszenia i 

wspólne działanie dla realizacji celów wyższych będących poza 

partykularnymi interesami grup czy jednostek.  

m) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów i 

studentów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji 

życiowej oraz finansowanie nagród i innych form motywacji             

w procesie edukacyjnym,  

n) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących 

ochrony środowiska i właściwego stosunku do zwierząt oraz innych 

składników przyrody żywej, 

o) organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie 

zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju, 

p) gromadzenie eksponatów i zbiorów dokumentujących przeszłość i 

teraźniejszość regionu, 

q) działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, 

wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych 

publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy                   o 

regionie, 

r) propagowanie turystycznych i kulturowych walorów regionu, 

s) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich 

wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz 

własnych wydawnictw, 

t) Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-

szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, warsztatów, 

konferencji, doradztwo oraz publikację materiałów w formie 

plakatów, broszur, gazet, książek, stron internetowych itp., 

u) współdziałanie z administracją państwową i samorządową oraz 

organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi, prywatnymi i 

środkami masowego przekazu w celu propagowania i realizacji 

celów stowarzyszenia, 

v) współpraca z innymi organizacjami. 
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II. Charakterystyka działalności organizacji w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności organizacji 

1. Opis 
głównych 
działań 
podjętych 
przez 
organizację 

 W minionym roku odbyło się 4 zebrania stowarzyszenia, na których podjęto 4 uchwały. Członkowie 
Zarządu spotykali się kilkanaście razy w zależności od potrzeb. Na jednym z zebrań Zarządu podjęto dwie 
uchwały o usunięciu dwóch członków stowarzyszenia za notoryczne niepłacenie składek Nasza organizacja 
liczy obecnie 28 członków. Niestety szeregi naszej organizacji opuścił Kazimierz Pawlik, który zmarł w roku 
ubiegłym. W ciągu roku sprawozdawczego do naszej organizacji nikt nie przystąpił. 

 Styczeń. Akcja wietrzenie szafy dzięki Fundacji Kinderhaus Europa. W ciągu roku przekazaliśmy kilkaset 
kilogramów ubrań, meble oraz sprzęty domowe. Dzięki Fundacji pozyskaliśmy wyposażenie naszej siedziby 
i kuchni. 

 II Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych współorganizowany przez Stowarzyszenie Dolina Kacanki. 
 W ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich gościliśmy sołtysów, radnych i wójta którzy tworzyli 

Nieporadnik Sołtysa. 
  Luty. Współorganizacja Turnieju o Puchar Sołtysa w świetlicy Jutrzenka. 
 Udział w gali podsumowania Działaj Lokalnie z projektem Ratownicy Latarni. 
 Marzec. Podsumowanie i zakończenie projektu Sieć Sołeckich Stron w ramach Konkursu Odkryj e-

wolontariat. 
 Podsumowanie projektu wiosek tematycznych i udział przedstawicieli doliny Kacanki na I Kongresie wiosek 

Tematycznych w Warszawie. 
 Kwiecień. Włączenie się w akcję sprzątania wsi. 
 Maj. Udział w Gali super Samorząd i wyróżnienie w akcji Masz Głos Masz Wybór w działaniu przestrzeń dla  
 Czerwiec. Bierzemy udział bez powodzenia w internetowym głosowaniu na zagospodarowanie terenu 

wokół świetlicy w konkursie Społecznik 2.0 oraz podczas głosowania w sklepie Tesco. 
 Lipiec. Stowarzyszenie Dolina Kacanki wraz z sołectwem Wiązownica Kolonia zorganizowała w lipcu 

czwarty EKO FESTYN. W ramach zadania publicznego, które realizowaliśmy w ramach konkursu z UMiG w 
Staszowie  nasza impreza miała odpowiednią oprawę. Stowarzyszenie zdobyło ogromną liczbę nagród, 
które zostały rozdane w licznych konkursach i konkurencjach. EKO FESTYN był rekordowy co najmniej z 
dwóch powodów. Po pierwsze zaszczepiliśmy 85 psów, a po drugie zebraliśmy 1375 kg elektro śmieci. 

 Sierpień. Tour de Kologne – blisko 40 uczestników i cenne nagrody do wygrania w rajdzie rowerowym. 
Tour de Kologne – Wyścig Samorządności był realizowany w ramach realizacji zadania publicznego w 
konkursie UMiG w Staszowie. 

 Wrzesień. Zakończenie prac w projekcie zagospodarowania terenu wokół leśnej latarni  w ramach 
Programu FIO, gdzie wspieraliśmy grupę nieformalną.  

 Październik. Stowarzyszenie Dolina Kacanki na zaproszenie Fundacji Pasja to ja miała zaszczyt 
współtworzyć wizytę studyjną Liderów Polonijnych.  

 Udział w akcji sprzątania starego cmentarza. 
 Listopad. Zakończenie projektu w ramach Działaj Lokalnie Retro Klasa – lekcja żywej historii. Uroczyste 

otwarcie retro klasy w starej, drewnianej szkole. Powstaje publikacja Historia Szkolnictwa w Wiązownicy.  
 Grudzień. Rozpoczynamy remont pomieszczeń użytkowanych przez stowarzyszenie.  
 
To był rok pełen wzlotów dzięki wytężonej pracy wielu osób. To także rok, wyzwań, zmian i pracy na rzecz 

naszej społeczności. To dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia, wolontariuszy, licznych organizacji i 

instytucji można z całą pewnością powiedzieć, że to był dobry rok. Dziękujemy wszystkim za pomoc. 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności (Należy wskazać np. „gmina”, 

„powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

 Dolina rzeki Kacanki, powiat staszowski i sandomierski 

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

Liczba odbiorców działań organizacji  
 
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby 
fizyczne 

5000 

Osoby  
prawne 

7  

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 

http://www.dolinakacanki.pl/?page_id=32
https://www.youtube.com/watch?v=CRbBwill6m8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594993210566331&set=a.506647136067606.1073741828.504180732980913&type=1&theater
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności) 

     Działalność organizacji ma na celu wspieranie inicjatyw społecznych 
poprzez edukację, kulturę i aktywne spędzanie wolnego czasu oraz 
gromadzenie funduszy na działania takie jak:  

 wspieranie inicjatywy mieszkańców regionu, 

 edukację ekologiczną i działania w celu ochrony środowiska i 
zwierząt, 

 działania mające na celu ochronę i poprawę sytuacji grup 
społecznych zagrożonych wykluczeniem, 

 wspieranie postaw patriotycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury i historii naszego regionu, 

 działaniem na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. 

Kod PKD:  94.99.Z 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
nieodpłatnej działalnośc 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”) 

Dolina rzeki Kacanki, powiat staszowski i sandomierski 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
TAK 

  

 

2. Opis przedmiotu odpłatnej działalności 
statutowej  
 
 
 
 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności) 

  
a) Działalność wydawniczą i informacyjną,  

b) Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo, 

c) Organizację imprez i akcji promocyjnych,  

d) Organizacja wypoczynku, wycieczek, spływów, rajdów, 

e) Działalność edukacyjną i dydaktyczną,  

f) Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych 

przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku 

publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz 

przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych 

oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających 

wykluczeniu społecznemu. 

 
 

Kod PKD: 94.99.Z 

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności statutowej 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”) 

 
Dolina rzeki Kacanki, powiat staszowski i sandomierski 

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat) 
 

 

 
33062,23 zł  

 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
24929,57  zł  

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
- 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
Nie dotyczy 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594993210566331&set=a.506647136067606.1073741828.504180732980913&type=1&theater
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594993210566331&set=a.506647136067606.1073741828.504180732980913&type=1&theater
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4. Przychody z działalności finansowej 
- 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
- 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
12400 zł   - 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
- 

b) ze środków budżetu państwa 
- 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
1800 zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 
10600 zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
7747 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 2240 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
2347,40 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
3160  zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
- 

e) ze spadków, zapisów 
- 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych) 
- 

g) z nawiązek sądowych 
- 

h) ze świadczeń pieniężnych   
- 

8. Z innych źródeł - 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

3. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 24929,57 zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 24810,19 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 00,00 zł 

c)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, 
podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, 
amortyzacja 

119,38 zł 

IV. Personel organizacji w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
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1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji) 

                                                                                              
0 osób 

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty 
 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych 
miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej 
na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po 
przecinku) 

 0 etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
 5 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków TAK  

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego 

       28 osób fizycznych 
 
         0 osób prawnych 

   
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja nie pozyskała członka 
 
organizacja straciła 3 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy  
 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, 
czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

TAK  

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych  na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym i czasu pracy) 

30 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  12 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

 5 osób 

d)członkowie organu zarządzającego 5 osób 

e) inne osoby 10 osób 

V.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

  
NIE 

 

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone 
przez organy administracji rządowej 

NIE 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 
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1    

2    

5. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku 
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

NIE 

6. Dodatkowe informacje 
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 

 

Sporządził 

 
Jacek Piwowarski 

Prezes Zarządu 

Podpis 

 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
 

29.03.2017 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


