
Sprawozdanie merytoryczne z pracy zarządu za lata 2012 – 2015 

Rok 2012 

 Odbyły się : 

-  Zebranie sprawozdawczo – wyborcze.  Na nim dokonano wybór 

siedmioosobowego zarządu. Skład zarządu nie zmienił się do obecnego 

zebrania. 

- Dwa zebrania zarządu 23,03,2012r. i 13,11,2012r. 

- Skarbnik zarządu przedstawił stan finansowy SIO  na dzień 31 12 2012 r. 

wynosił 58935,91 zł i kwotę te wykorzystał na remonty ośrodka zdrowia i 

aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży ze szkół naszej parafii, realizowany 

przez sekretarza SIO Ireneusza Jakubczyka i wolontariuszy nauczycieli ze szkół 

oraz rodziców. 

- W ramach remontu modernizacji wykonano w koniecznym zakresie 

odnowienie instalacji wod-kan i elektrycznej 

- Zmodernizowano gabinety lekarskie, i rejestrację  wykonując podłogi z 

glazury, obłożono ściany obok umywalek ceramiką. 

- Poszerzono tzw. mały parking  przed budynkiem zdrowia. 

- Zabudowano przestrzeń pod schodami głównymi  

- wykonano elewację budynku. 

Okres sprawozdawczy roku 2012 zamknięto uchwałą na wniosek komisji 

rewizyjnym na walnym zebraniu członków SIO  w lutym 2013 r. 

Rok 2013 

Odbyły się: 

- Walne zebranie członków SIO 

-  Dwa zebrania zarządu 



-  Sprawozdanie finansowe za rok sprawozdawczy 01 01 2013 31-12-2013 

przedstawił skarbnik SIO Franciszek Skałka Zarząd SIO dysponował kwotą 

54368,66 zł. Zostało zatwierdzone uchwałą walnego zebrania w lutym 2014 r. 

Sprawozdanie merytoryczne z pracy zarządu 

- Przygotowano projekt zadania realizowano we współpracy LDG „Lider” 

Projektem w szczególności kierował pan Kazimierz Dąbrowski członek SIO  

- Uporządkowano teren wokół budynku pod realizację projektu „Witacz” 

Odwodniono budynek od strony drogi głównej, wkładając rurę przepływową do 

rowu odwadniającego i zasypano go żwirem. 

- Zmodernizowano piętro budynku. Zamieniono powierzchnię uzyskaną po 

bibliotece w dużą poczekalnię i gabinety lekarskie. W czasie tego remontu 

wykonano niezbędne prace wod – kan i elektryczne. Zmieniono instalację co. 

- Organizowano aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży szkół naszej parafii 

Pracą kierował sekretarz SIO pan Ireneusz Jakubczyk. Wspomagali go 

wolontariusze pani Małgorzata Jaśkowiec z Zasani i pani Barbara Jaśkowiec 

nauczycielka Szkoły Podstawowej w Trzemeśni, oraz inni: rodzice nauczyciele. 

Okres sprawozdawczy zamknięto pozytywnie oceniającą pracę zarządu SIO na 

wniosek komisji rewizyjnej na walnym zebraniu członków SIO w lutym 2014 r. 

Rok 2014  

Odbyły się: 

- Walne zebranie członków SIO 25,02,2014 r. 

- Dwa zebrania zarządu 15,04,2014 r. i 02,12,2014 r. 

- Skarbnik SIO przedłożył sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 

01.01.2014 – 31.12. 2014  W roku tym budżet środków własnych stanowił 

kwotę 84601,30 zł. Sprawozdanie zostało zatwierdzone na walnym zebraniu 

członków SIO w lutym 2015 r. 

- W sprawozdaniu merytorycznym zarządu wykazano modernizację i prace 

wokół budynku i remont w ośrodku. 



- Zrealizowano projekt „Witacz” poszerzony staraniem członka SIO pana 

Kazimierza Dąbrowskiego o ułożenie nowej kostkowej nawierzchni chodnika 

starego i nowego wzdłuż tzw. małego parkingu wzdłuż drogi głównej. W 

ramach tych prac dokończono chodnik kilkoma metrami z obu stron na 

początku drogi „Na zarzecze” 

- Wykonano dodatkowe odwodnienie i ułożenie kostki wzdłuż południowej 

strony budynku. Po stronie zachodniej wzdłuż ewentualnego przedłużenia drogi 

wewnętrznej wykonano odwodnienie rurą na głębokości 80 cm do potoku i 

wykonano studzienkę kanalizacyjną. Koszt tych robót nie wchodził w zakres 

prac związanych z projektem „Witacz”, ale był naturalną kontynuacją projektu. 

Koszt materiału i robocizny 4000 zł Za projekt „Witacz” uzyskaliśmy zwrot z 

Urzędu Marszałkowskiego Kraków 49000.00 zł Z własnych środków dołożyliśmy 

kwotę 9000.00 plus wkład własny pracy naszych członków SIO Całość prac z 

naszym wkładem 65288 zł 

- Organizowano wypoczynek feryjny i śródroczny młodzieży naszych szkół. 

Odpowiedzialnym za wycieczki i organizowanie warsztatów był sekretarz SIO 

Ireneusz Jakubczyk Bardzo wydatnie wspomagało go kilkoro wolontariuszy w 

szczególności pani Małgorzata Jaśkowiec z Zasani i  pani Barbara Jaśkowiec 

nauczycielka szkoły w Trzemeśni. 

- Podsumowano pracę zarządu uchwałą na walnym zebraniu członków SIO na 

wniosek komisji rewizyjnej w lutym roku 2015 r.  

Rok 2015 

- Odbyły się 

- walne zebranie członków SIO 24,02,2015 r. 

- Dwa zebrania zarządu 09,09,2015 r. i 07,12,2015 r. 

- Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy  przedstawił na zebraniu 

zarządu SIO skarbnik zarządu pan Franciszek Skałka. Dochody wyniosły 

113971.10  rozchody stanowiły 104466.98  Na koncie  na koniec roku pozostało 

9504.12 zł. 

- W sprawozdaniu merytorycznym w zakresie prac wykonano: 



- zakończenie prac związanych z projektem „Witacz”. Uzyskani zwrot kwoty 

49030.40 zł. 

- Wykonano remont klatki schodowej, poczekalni dolnej, rejestracji z 

niezbędnymi pacami modernizacji układu co, elektrycznego, klimatyzacji. Koszt 

robocizny i materiałów 55853,12 

-Współpracowano z LKS „Skalnik” 

- Wsparto darowizną zakup protezy ręki dla dziecka z naszej miejscowości. 

- Zakupiono dźwiękoszczelne drzwi do wszystkich gabinetów 

lekarskich.14000.00 zł. 

- Wykonanie tak dużej inwestycji nie byłoby możliwe bez pożyczki 

bezprocentowej 25000.00 zł od pana Józefa Lisa i celowo gromadzonych kwot 

pod przyszłe wydatki.  

- Organizowano wypoczynek feryjny młodzieży naszych miejscowości, oraz 

wycieczkę szkolna do Miechowa i Racławic. Kierowana przez sekretarza SIO 

Ireneusza Jakubczyka i wolontariuszy a w szczególności Małgorzaty Jaśkowiec z 

Zasani i Barbary Jaśkowiec nauczycielki szkoły w Trzemeśni.  

Podsumowanie 

W ciągu czterech lat pracy zarządu SIO w 2012 r, 2013r, 2014r,, 2015r. 

zainwestowano 302272,40 

Środki finansowe uzyskano z czterech  źródeł: 

1 Czynsze  ……………………………………………………………………………  186332,35 

2 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Kraków…………………………49030,40 

3 Dotacja z UMiG Myslenice…………………………………………………….31800,00 

3 Odpisu  1%................................................................................35516,00 

4 Od osób prywatnych darowizny na c Ele statutowe…………………5300,00   

 



Szacunkowa liczba dzieci i młodzieży, która skorzystała z programów 

organizowanych przez stowarzyszenie pt: wypoczynek feryjny to ok 400 osób, 

śródroczny 900 osób, łącznie ok 1300 uczestników wycieczek ii zajęć 

warsztatowych. 

Poza działalnością statutową, stowarzyszenie administruje już od 3 lat witryną 

internetową www.trzemesnia.pl, którą codziennie odwiedza ok 50 różnych 

źródeł IP, to nam daje liczbę ok 1500 wyświetleń w ciągu miesiąca. Na stronie 

internetowej umieszczane są ważniejsze informacje z funkcjonowania SIO. 

Poza witryną internetową funkcjonuje również strona społecznościowa 

stowarzyszenia w Trzemeśni facebook. Umieszczamy na niej komunikaty 

bieżące, organizacyjne, zdjęcia z organizowanych imprez. 

W okresie działalności zarządu wsparliśmy klub sportowy „Skalnik” poprzez 

organizowanie okolicznościowych wydarzeń takich jak turnieje czy memoriał 

oraz pomoc przy odpisie z 1% na rzecz klubu. 

Stowarzyszenie wspierało i wspiera funkcjonowanie szkoły podstawowej w 

Trzemeśni poprzez fundowanie głównych nagród loterii piknikowej 

organizowanej corocznie na terenie szkoły. 

Sprawozdanie przedstawił prezes SIO   Adam  Polanowski. 

 

 

http://www.trzemesnia.pl/

