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Sprawozdanie  z  działalności 

Stowarzyszenia 

„Zielona Dolina Odry i Warty” 

 za  2015 r. 
 

I. Dane organizacji 

 

1. Stowarzyszenie „Zielona Dolina Odry i Warty”, 69-113 Górzyca,  

ul. 1 Maja 1B 

2. Stowarzyszenie nie posiada innych jednostek organizacyjnych. 

3. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 

         Data rejestracji – 15.04.2010 r. pod numerem 0000354054 w Rejestrze      

         Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i  

         Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców. 

         Regon – 080425390 

4. Zarząd Stowarzyszenia: 

         Prezes – Piotr Chara zam. 74-407 Boleszkowice, Gudzisz 18 

         Wiceprezes – Leonard Pietrow zam. 69-100 Słubice, ul. Piska 28 

         Sekretarz – Krzysztof Chara zam. 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 14/3         

5. Określenie celów statutowych Stowarzyszenia: 

a) zrównoważony, zintegrowany i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich gmin 

Górzyca, Słońsk, Cybinka, Rzepin Słubice, Witnica oparty na oddolnym działaniu 

mieszkańców gmin, wykorzystujących nowe technologie, potencjał produktów 

lokalnych oraz zasoby ludzkie do rozwoju swoich miejscowości. 

b) wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich 

konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej 

a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk. 

6. Stowarzyszenie zostało powołana na czas nieokreślony. 

7. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015. do 31.12.2015. 

8. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania 

działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane 

okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez organizację działalności. 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. 

Stowarzyszenie „Zielona Dolina Odry i Warty” działa w oparciu o przepisy ustawy z  dnia 

7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) 

oraz na podstawie Statutu Stowarzyszenia z dnia 28 grudnia 2009 roku. 

Stowarzyszenie jest organizacją wspierającą rozwój gospodarczy gmin: Witnica, Słońsk, 

Górzyca, Słubice, Rzepin, Cybinka głównie poprzez promocję regionu i wspieranie rozwoju  

turystyki. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie w 2015 roku prowadziło 

niskonakładową działalność wydawniczą. Działanie to miało na celu wypromowanie 

okolicznych terenów wiejskich jako bogatych w zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz 

zainicjowanie i wzrost rozwoju turystyki. 
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1. Stowarzyszenie „Zielona Dolina Odry i Warty” prowadzi nieodpłatną działalność 

statutową. 

 

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w załączeniu. 

3. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:    1.579,45zł 

a) kapitalizacja rachunku   -             0,45 zł 

b) przychody ze sprzedaży   -      1.579,00 zł 

 

4. Informacja o poniesionych kosztach.        369,00 zł  

-  koszty administracyjne   -                      204,00 zł 

    a) materiały, wyposażenie   -            0,00 zł 

    b) usługi obce    -            4,00 zł 

        (bankowe, pocztowe)   

    c) podatki i opłaty    -        200,00 zł 

    d) inne koszty     -            0,00 zł   

    d) amortyzacja    -            0,00 zł  

- koszty statutowe    -   210,00 zł  

  (zakup materiałów promocyjnych)  

- koszty sprzedaży    -        -45,00 zł    

  (pokrywane przez zamawiających) 

  

5. Stowarzyszenie nie korzystało z uprawnienia do zwolnienia z podatków i opłat na 

podstawie art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz.U.z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami). 

6. Stowarzyszenie: 

a) nie zatrudniało  pracowników, 

b) nie poniosło kosztów z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych, 

c) nie wypłaciło wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło   

d) nie udzielało pożyczek pieniężnych, 

e) nie lokowało kwot  na rachunku bankowym  

f) nie nabywało obligacji i akcji, 

g) nie nabyło nieruchomości, 

h) nie nabyło wartości niematerialnych i prawnych, 

i) Stowarzyszenie nie wykonywało działalności zleconej przez podmioty 

państwowe i samorządowe, 

j) nie składano deklaracji ZUS, deklaracji podatkowej, zobowiązania realizowane 

są terminowo, 

k) w okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie przeprowadzono kontroli. 

  

Sprawozdanie merytoryczne sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania 

merytorycznego i działalności organizacji pożytku publicznego-Dz.U. Nr 80, poz. 434. 

 

 Zarząd Stowarzyszenia:                
 

Prezes ......................................................... 

                                           

Wiceprezes.................................................. 

                                          

Sekretarz......................................................                                          


