Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Miłosierdzia”
za 2009 rok

I. Dane o organizacji:
- nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Poleska Dolina Miłosierdzia”
- siedziba i adres: województwo lubelskie, gmina Urszulin, powiat włodawski,
miejscowość: Wereszczyn 73, 22-234 Urszulin
- data wpisu do rejestru i numer w rejestrze: wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego – 03 czerwca 2008 roku
Dnia 26 listopada 2009 stowarzyszenie uzyskało Status Organizacji Pożytku
Publicznego.
- numer KRS: 0000307113
- numer NIP: 565 – 15 – 05 – 301
- numer REGON: 060372344
- dane dotyczące członków Zarządu organizacji:
Zbigniew Buchcic – Prezes, zam. Wereszczyn 73, 22-234 Urszulin
Marcin Domagała – Członek zarządu, zam. Wereszczyn 73, 22-234 Urszulin
Barbara Jurko – Członek Zarządu, zam. Ul. Kwiatowa 13,22-234 Urszulin
Adam Pietrusik – Członek Zarządu, zam. Lechuty Duże 63, 21-550 Terespol
Krystyna Tokarska - Członek Zarządu, zam. Wereszczyn 81, 22-234 Urszulin
- cele statutowe Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
Budowanie świadomości obywatelskiej.
Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i sportowego.
Inicjowanie i wspieranie działao na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
Podejmowanie działao służących rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości.
Działania wspomagające rozwój świadomości ekologicznej, oraz ochronę dziedzictwa
przyrodniczego,
Dbałośd o zrównoważony rozwój gminy i regionu,
Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
Organizowanie i promowanie wolontariatu,
Promowanie zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy,
Promowanie kultury i sportu jako metod rozwiązywania problemów społecznych,
Promowanie nowych technologii i zaznajamianie z nimi mieszkaoców,

13. Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania
turystyki, w tym: m.in. Telekomunikacja, drogi, modernizacja kwater agroturystycznych oraz
innych obiektów.
14. Promowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności, ich reklamy i dystrybucji.
15. Promowanie i reklamowanie wyrobów rękodzieła artystycznego.
16. Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności lokalnej.
17. Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.
18. Promocja turystyczna regionu.
19. Działania na rzecz twórczości ludowej.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Organizację imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, konkursów.
Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleo, kursów językowych.
Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy,
Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych,
Współpraca z samorządem lokalnym, oraz placówkami oświatowymi,
Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z
którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadao statutowych stowarzyszenia,
Tworzenie warunków do odbycia stażów i przygotowania zawodowego dla osób trwale
bezrobotnych i niepełnosprawnych,
Wyrób i sprzedaż produktów i usług służących realizacji celów statutowych,
Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych oraz miejsc twórczych spotkao młodzieży,
Pozyskiwanie młodzieży i dorosłych jako wolontariuszy do pracy na rzecz środowiska
lokalnego,
Zakładanie klubów sportowych i wspieranie wszelkich inicjatyw sportowych,
Organizowanie aktywnego wypoczynku i rozwoju młodzieży poprzez kontakt z kulturą i
sportem,
Aktywne włączanie się w program odnowy wsi,
Pozyskiwanie środków na działalnośd z dostępnych funduszy pomocowych.
Gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej.

Zasadą działalności Stowarzyszenia jest zasada non profit, organizacja nie prowadzi
działalności odpłatnej, wszystkie działania realizowane są nieodpłatnie.
Członkowie Stowarzyszenia jako wolontariusze pracują z dziećmi ze Szkoły
Podstawowej w Wereszczynie organizując im dodatkowe zajęcia edukacyjne,
rekreacyjno – sportowe, rajdy i ogniska itd.
Zarząd Stowarzyszenia napisał następujące projekty:
- „Wereszczyńskie spotkania z kulturą”
- „Z życia dawnego dworu Wereszczyńskiego”
- „Razem możemy więcej” – plac zabaw dla dzieci
- „ŚWIAT ZZA OBIEKTYWU - KOŁO DZIENNIKARSKO-FOTOGRAFICZNE DLA
MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY URSZULIN".

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia uczestniczą w szkoleniach i zamierzają
złożyć projekt za sprawą unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Członkowie Stowarzyszenia biorą czynny udział w szkoleniach:
- "Profesjonalni w działaniu – tworzenie sieci współpracy organizacji pozarządowych
Polesia Zachodniego"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu
obywatelskiego, przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC
POLAND” w partnerstwie z Fundacją Lokalna Grupa Działania „Liderzy Polesia” oraz Stowarzyszeniem
Razem Łatwiej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Departamentem
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
- „Lubelscy Inspiratorzy Ekonomii Społecznej" realizowany

w ramach priorytetu VII
"Promocja integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2
„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie
7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej", na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Lublinie - pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej.

III. Informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:
W roku 209 zarząd nie podjął żadnej uchwały formalnej.
V. Odpisy uchwał Walnego Zebrania:
Uchwała Nr 1/F/2009 w sprawie zatwierdzenia
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Miłosierdzia” za 2008 rok

wyniku

finansowego

- Uchwała Nr 1/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Miłosierdzia”
- Uchwała Nr 2/2009 w sprawie uchwalenia
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Miłosierdzia”

regulaminu

pracy

Zarządu

- Uchwała Nr 3/2009 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Poleska Dolina
Miłosierdzia”
- Uchwała Nr 4/2009 w sprawie złożenia wniosku do KRS o przyznanie
Stowarzyszeniu Statusu Organizacji Pożytku Publicznego

VI. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich
źródeł:
Wysokość uzyskanych przychodów wyniosła: 650 zł
- środki pochodzące z dotacji: 0,00 zł
- środki pochodzące z budżetu gminy: 0,00 zł
- darowizny od osób prywatnych: 0,00 zł
- składki członkowskie: 650 zł
VII. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych: 0,00 zł
b) administrację (telefon, opłaty pocztowe, delegacje, opłaty administracyjne): 400 zł
c) działalność gospodarczą: 0,00 zł
d) pozostałe koszty: 0,00 zł
VIII. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu: 0
b) Członkowie Zarządu oraz innych organów Stowarzyszenia nie pobierają
wynagrodzeń za pracę
c) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych
d) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Bank Spółdzielczy w Cycowie oddział w Urszulinie
- rachunek bieżący – 280 zł
e) Stowarzyszenie nie nabyło żadnych obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego
f) Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości
g) Stowarzyszenie nie nabyło żadnych środków trwałych
IX. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz o wyniku finansowym tej działalności:
- brak zadań zleconych
X. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia :
W 2009 Stowarzyszenie było zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podpisy członków zarządu:

Wereszczyn, dnia 19.03.2010 roku

