
Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem,
Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością.

 DNWO I 528 -  400/05
Roczne sprawozdanie za rok 2007

z wykorzystania nawiązek  (art. 47 i 57a kk) lub świadczeń pieniężnych (art.49 kk)
Nazwa, siedziba, adres korespondencyjny, nr telefonu  Stowarzyszenia:                                                    

                                                   Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi

                    Krekole 32

                11-106 Kiwity
                   Telefon: 0-512280013

Data wpisu do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości: decyzja  nr DNWO I 528-400/05 

1)z dnia 07.10.2005r.
2)z dnia 20.11.2007r. w zakresie dopisania nowych celów statutowych Stowarzyszenia Wspierającego 
Rozwój Wsi.

Podstawowe zadania lub cele statutowe:
h. Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze  zaangażowanie się w rozwój   
        życia kulturalnego. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju  społecznego 
        i gospodarczego wsi.

k.Podejmowanie  działań  w  kierunku  ochrony  życia,  zdrowia,  mienia  lub  środowiska  przed 
pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w tym wspieranie                      i 
propagowanie działań służby zdrowia oraz ratownictwa drogowego. 

l.Promocja  obszaru  i  instytucji  oraz  przedsiębiorstw  działających  lokalnie.  Inicjowanie, 
opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi.

m.Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych na wsi.

n.Promocja idei zdrowego społeczeństwa. Propagowanie i upowszechnianie akcji odwykowych
oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji poszkodowanych 
w wypadkach i kolizjach drogowych.

o.Pomoc dla osób niepełnosprawnych. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna. 

p.Organizacja zespołów porad z zakresu ochrony zdrowia, walki z patologiami społecznymi          i  
bezrobociem. 

q.Działania  mające  na  celu  ochronę  środowiska  naturalnego,  propagowanie  akcji,  inicjatyw, 
technologii i rozwiązań  ekologicznych. Ochrona i opieka zwierząt.

r.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży.

t.Działalność na rzecz upowszechniania  aktywnego wypoczynku  mieszkańców.



y.Pomaganie  osobom  ubogim,  bezdomnym,  mającym  problem  z  przystosowaniem  się  do 
społeczeństwa, w tym pomoc społeczna.
z.Podejmowanie  wszelkich  właściwych  działań  dla  dobra  i  ochrony  dzieci  i  młodzieży 
pozbawionych  opieki  rodzicielskiej,  uzależnionych  oraz  krzywdzonych  przez  rodzinę 
i otoczenie. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży. Wspieranie prorodzinnych 
form opieki nad dziećmi. Szerzenie dobroczynności.

z.3  Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi 
       w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi. 

Organ nadzorujący:                        STAROSTA POWIATU LIDZBARSKIEGO
Starostwo Powiatowe

ul. Wyszyńskiego 37

11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: (089) 767 79 00  Faks: (089) 767 79 03

Tytuł prawny zasądzonej nawiązki i 
świadczenia:
Orzeczenie 
Sądu............................................
w ................................z dnia ............. 
Sygn. akt .............
wysokość zasądzonej nawiązki  lub 
świadczenia ......................... 
z podaniem celu ............................ 

Wysokość otrzymanych 
(wyegzekwowanych) 
środków finansowych 
w okresie 
sprawozdawczym:

    01.01 – 31.12.2007

Rozliczenie środków 
ze wskazaniem celu
(kwota)
......................................... 
......................................... 

Środki do rozliczenia 
w następnym okresie 
sprawozdawczym
........................................
........................................

1 2 3 4 5

1

Orzeczenie Sądu Rejonowego
w Siedlcach z dnia 06.12.2006r
Sygn. akt VII K 1262/06
wysokość zasądzonej nawiązki  lub 
świadczenia – 200,00 zł.
z podaniem celu – ochrona środowiska

Cel – 

Ochrona środowiska

200,00 zł

2

Orzeczenie Sądu Rejonowego
w Otwocku z dnia 20.04.2007r
Sygn. akt II K 462/06
wysokość zasądzonej nawiązki  lub 
świadczenia – 2 000,00 zł.
z podaniem celu – ochrona środowiska 2.000,00 zł 2.000,00 zł

Razem

Zasądzono w okresie sprawozdawczym
 01.01 – 31.12.2007
 kwotę:

2 000,00 zł

Ogółem otrzymano 
(wyegzekwowano) 
kwotę:

2 000,00 zł

Ogółem wydatkowano 
kwotę:

200,00 zł

Ogółem środki do 
rozliczenia w następnym 
okresie sprawozdawczym

2.000,00 zł

  Kwota – 200,00 zł. została wyodrębnienia  w ewidencji księgowej oraz sprawozdaniu merytorycznym 
       i finansowym Stowarzyszenia za 2007 rok.
       Powyższa kwota wykorzystana została na realizację projektu własnego Stowarzyszenia „W przyjaźni  
       ze środowiskiem naturalnym” we wsi Krekole, którego głównym celem jest ochrona środowiska - na  
       zakup drzewek i krzewów ozdobnych w ilości 9 szt. wg faktury 1261/07 z dnia 03.06.2007r.

         Kwota – 2 000,00 zł. została wyodrębnienia  w ewidencji księgowej oraz sprawozdaniu merytorycznym 
              i finansowym Stowarzyszenia za 2007 rok. Kwota 1 070,00 zł została przeznaczona na realizację 

projektu własnego Stowarzyszenia „Czy na odpady nie ma rady?” realizowanego od grudnia 2007 do 
kwietnia 2008 roku z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Kiwitach. Celem projektu jest kształtowanie 
nawyków  prozdrowotnych,  proekologicznych,  wzrost  świadomości  ekologicznej  uczniów  oraz 
inspirowanie  wszystkich  grup  społecznych  do  dbania  o  środowisko.  Wydatkowanie  tej  kwoty 
rozpoczęło się w 2008 roku.

  Ponadto uprzejmie informujemy, że działania oraz wykorzystywanie zasądzonych nawiązek i świadczeń 
  opisywane jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi:  www.swrw.pl 

http://www.swrw.pl/


  w zakładce „nawiązki”.   

         W załączeniu przedstawiamy:
−Kserokopię faktury 1261/07 z dnia 03.06.2007r.
−Plan realizacji działań w ramach projektu własnego Stowarzyszenia „W przyjaźni ze środowiskiem 
naturalnym”

Podpisy Zarządu:

Prezes Zarządu Ryszard PRZYTUŁA - …………………

    Wiceprezes   Anna WINIAREK          - …………………

Wiceprezes    Janina KARNAK           - …………………

Sekretarz       Mariola JAGIEŁŁO       - ………………...

Skarbnik        Jan POWIERŻA            - ………………...

          R.P. 0-512280013
                          www.swrw.pl
              e-mail: swrw@swrw.pl

mailto:swrw@swrw.pl
http://www.swrw.pl/

